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E PRINGIPAES FACT OS CORRELATIVOS OQS 001~ ANNOS SUBSEQUENTES 

PARTE QUINTA 

I 
NoLicio. dos Açores cscripto. n:. cpovl1n n qnc vnmos nlludindo. - A. di,·isão C"Pcdidonnrio. de Plymo:!lh rec.,be ordem de 

embn.rque. - Jtla.quim de Sousa. Quevcdo Pizarro entrega o commaudo do deposito a. Jlcruardo Antonio Ziugnllo c des · 
pede-se dos sctts camnrn.rlas.- O marqu••z de P a lmcl1a. insiste no direito de enviar emigrados para. 0.1. 1'erccira , di ssm~ 
tindo assim da. ot>inião do c.Inque de 'V~ I Iington, e pa.rth·ipa. no corpo diplomatico portn.guoz qu: o imperador do Br~zll 
nüo a<·cedcu ús 11roposta;; de lol·d Strn.ugrord.- Pa.'$ Lo rnl do p!ltri a l·cha., transcrevendo a tl'~ducçao das. le tras nposto.IH·as 
de Loiio xrr quo l'CilO\"fttn e excitnm a obSCI'Vnncla de diVOI'.iO.:; bulln.a con.tl'tl. se itns c ROCICdadcs SO (•rclas. - Provtdc u
c ias da. jt1nt~ provisoria de Ang ra para llllllllCr n cnusn. li bornl c _cnl_tiiJir actos hostis n':tqnclle ponto. dn. rnonnrchia. ~ 
rl'entntiva dP. com;pi1·ução em Li tt bon. ; dCCI'O lo c1·eaudo ttma comm1ssllo q ue pr-ocesse v~t·bu l ~ sum~~anamcnte os_ sutop01: 
tos rêus; é e logiado c promovido o official quP. cooperou no mallog_ro. rln t·evoltn; cn?s 1d~raçoes Cl'JIIC..'\~ de J_o:tqulnt Jose 
da Silva Mai a. -Carla regia nomeando o mn rquez _de PalmclJn mmtst1 o c seC'retnn~ d esaado. - o. dtto d1pl~matn.. CX· 
põe no visconde de Itn.bay:ma os embaraços financea.I'OS resulrnutes dn. falta de supprunent '?~, e mantfe:sta a _DIOcleCiano 
Leão C...:n.brcira. receio::; de qnc os n11Yios do guerra. Unrnnnfcos cmpcçnm o desrmbarque de aldan h:t. - Rrpltcn do condu 
de Abordcco ao marquc:r. de Bnrlmcenn. sobre o espírito dos tJ•a.ta.rlos de allia.nça entre Porlugal e Inglaterra . ..:...o mi
uistt·o de D. 1\Iaria 11 commuuicn pa.ra. o l<io de J ~\neito a r ecepção dn. mcsm~~ augus ta senhora no paço d~ Windsor , 
narra os seu s esforço:\ em co ltocnr a ilh:t 'rcrccira no a bri go ele qualquer ntaquc, trata da quPfo.tfio pccnninri a com o go
verno brnziloil•o, e t·emctle n. corrcspondeuciu. e ntro cll c e o gabinete in g lcz.- Infl rma<;Õcs culli g: id :ts pela nctiva. politia 
do a.gcnLc absolutista em Londres a. respeito dc. , n.rios factos e indivíduos.- Jnst.:ml'n-se em A ngra. um tt·ibunnl pnt·a. 
conhecer· dos uggra. ,·os e nppella.c;ões ta ato civeis como <.'rimes. - 'l'abella dos su l.Jsidios que ficam vencendo os emigl'U.
dos. - Cnrra df" D. Lconor da. Camat·a ncceiaando o cnNti'S'O de dirigi I' a cducnção dajovensober.o.~n:\. - Penas impostas 
pelo governo de D . Miguel a quem fizer sair do reino gado cavaJlar ou mun.r.- Profl~tsão d~J fé JJOlitica do tenente coro· 
n e.l do regimento de milícia, de Miranda.- Jl.cla.torio dt: dois ofliciaes da bJ·ignda. real do mmiulw. sobre as occorrencias 
no respectivo qual"tel em "noite de 9 de jnnci1·o. 

Antes ele prosegnir com os documentos historico-politicos convem apresentar 
breve noticia das ilhas açorianas, onde occorrcram factos muito notaveis durante 
a guerra civil; e ncnhmna das que conhecemos preenche melhor este fim como a 
escripta por Bernardo de Sá .1: ogueira1 insm:ta n'mn cm:iosissimo opuscu.lo adiante 
citado . 

Eis-aqui 1 pois, as informações do çlistiTl.Cto et).genhe iuo sobre a parte geogra
phiea d'aqu lles clominios dfl. lllOn<rt.:chia portugncza, porqn13 a relativa á histeria 
natmal omittimos, visto se11 di ·pensavel 11'cst~ obFa : 

A:rch~p~lago dos A.-:.ore~ 

E ste archipelago, situado no mar Atlantico scpte:qJ"J.·ional, ach!J.~sc i~h~e . ;36° 57' 
c 39o 41' de latitude, ~ de longitude occiclental do m ricliano elo observêltorio el~ 
Lisboa en~·e 15° 46' c 22° O', o que con;csponcl~ ás longitudes 9.ccielentaes do . 
observatono ele G1:oenwich. 2-±.0 54' c 31° 8' o elo obscrvatorio Llc Pa1:Ís· 27° 14' ·. 
o _33° 28'. . ) . . .. ~· . ·:, 

As ilhas elos Açores p01:tencem á Europa, p'orqne o continente d'q~ta ]?arte 
elo lll~lnclo _é o mai proximo que cl'ellas se acha, como se vê n:1. !}eg:uinte tábua 
elas dtsümcias a.pproximaclas elos Açores aos continentes, em legnas po1:tugnezas 
de 1 ao grau : 

Da ilha de S . Mis.:u,el ao cabo ela Roca em Portuo·al (continente emwpeu)-210. ~ . ' o . 

9 _
0
Da ilha ele Santa Maria ao cabo Cantin, em l\Iarrocos (continente africano) 

- 0 . 

Dn. ilha do C01·...-o ao cabo Canso em NovaEseocia (continente amcricano) - 4lO. 
1 ) 
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Da ilha das Flores ao ca1o de S. B,o.que, no l3razil (co:ptinente americano)-· 
800. 

Distancias a algumas ill1as : 
Da ilha de Santa Maria á MadeÍ:I;a (Afi·ica) - 140. 
Da ilhà de Santa Maria ~t:;; Caum;ias (Africa)-180. · 
Da ilha de Santa Maria ás d~ Cabo Verde (Africa)-360. 
Da ilha elo Corvo ao cabo Race, na Terra Nova (AUlerica) - 310 .. 
As ilhas elos Aço1;es, ~wve e~n :uuwero, div-iclew-se em tres grupos, constando 

o prin1.eiro, elas ill1as çle Sauj;a Maria e S. Miguel; o segLwclo, das ilhas Terceira, 
Graciosa, S, Jorge, Pico e Faial; e o tercei~·o, das ilhas das Flores e Corvo. 

A estes deve juu,ta:r-se o gr111;JO das l!'on.nig·as, co~nposto ele sete ou oito altos 
rochedos, qt1e se estendem por ~nais ele 2 leguas, norcleste-sucloeste·, e que se 
acham a 5 leguas ao norclesté ele Santa Maria, e a 8 leguas sueste da ele S . Mi
guel; o mais elevado terá 9 braças acima do ma1·, situado mais ao norte, e 
separado elos outros, offerece ao longe a apparencia ele um navio á véla; as For
migas, vistas ele alg·uns pontos, têem o aspecto de uma cidade, as rochas que as 
formam, tendo alturas diversas, representam bem os eclificios . Para os navegantes 
ellas offerecem mna vista medonha, porque as vagas que ali quebram com gra-nde 
estrepito se elevam de ordinario !Í altura das pontas dos mastros elos navios ; 
entretanto, póde-se passar sem perigo na sua proximidade, l)orque a sonda não 
indica fimdo . 

A umas 3 leguas de l(,:ls-uorcleste çl~s ForJ).lig·as acha~se um baixo cle .rocheclos 
q·uasi á flor cll.). agua, que uas ca-rtas waritiwas ·ve~n warcado com a elenominaçfio 
ele :rochedos ele Tulloch, por ser este o nome de uw c::tpitão americano que os 
observou em 1808. 

Ao sabio e magnanimo infante D . H enrique, terceiro filho de el-rei D. João I, 
qe l3oa J.\'Iemoria, a quem tanto eleve o commercio e navegação do mnnclo inteiro, 
deve Po~~tug'al a descoberta elas suas ilhas ele Porto Santo, lYiacleira, Cabo V m·cle 
(l d'estas OC(lide~taes ilha~ lusitanas, a que OS pl'imeiros povoadores chamaram 
da.s Agores) por confu~clire:JU com estas aves os milha,fi·es que n'ellas encontraram. 

Foi no anuo de 1431 qt1,e o coJ).!Weuclador çle Almourol ~ ftei Gonçalo Velho 
Cabral (já conhecido pelos seus feitos ele a:rmas n~ts fortalezas de Africa, e por 
varias excm·sões marítimas feitas (t sua cust~ sobre as costas occupaclas por mou
ros ele [\,quem e de alem mar), emprehend!'lu, por O:j:clepJ. elo i:p.fante D . Henrique, 
a descoberta de novas terras para a bancb do occidepte; porém, n'este anuo s6 
descobriu os rocheclos que cle~ominou F'o?·migas) elos quaes acima fallámos . 

No an~o seguinte ele 1432, no dia 15 ele ag-osto, o :p1esmo Gonçalo Velho 
Cabral clescobriu a ilha a que deu o nom€J de Santa JY[aric~. Ignora-se o anno 
preci so da d(lscoberta elas cleJ).lais ilhas elos Açores, mas, pela proximidade em 
. que estão umas das out:ras, eleve suppor-se que foratu descoberfas quasi ao mesmo 
tempo. A ilha de S. Miguel, que foi a segtmda _na orcle:q1 ela povoação, começou 
a ser lJovoada ew 1444, e a ilha T e:rceira em 1450. • 

SANTA MARIA. - Esta ilha teve por primeiro povoador .e capitão clonatario o seu 
descobridor . Ella tem 4 leguas ele co:p1priclo e 3 ele largo, é toda assente em pe
dra viva com mui pouca altura ele terra; a grande quantidade ele aguas a faz 
muito ame~::tj é abunclantissima de trigo e de cevada, que é a melhor elos Aço
res; produz milho, tem vinho e gado 1mra consumo; os arvoreclos são poucos, a,s 
fructas são excellentes, e te:p1 u:mitas perdizes . N'ella se-fuiln·ica-a me[hor louça 
elos Açores .. E xporta para as outras ilhas. muito bom barro para obras ele oleiro, 
e peclra ca)carea; para Lisboa e l\'Iacleira, CBl'e::tes e legumes . A ilha de Santa 
Maria tem uma unica villa, que é a elo Po1'to, com lms dois mil habitaptes ; es ta é a 
mais anti.ga povoação elo s Açores . T e:pJ. tFes aldeias e outras povoações . O numero elos 
habitantes anda ele sete mil a oito mil. Ha n'esta ilha uma extraorclinaria quant-idade 
ele bens vinculaclo·s. Os r endeiros que os cultivam, querenclo tirar el'elles todo o pro
veito possível no cm·to es1)aço ele tempo que os possuem, uenhumas bemfeitorias 

1 .Almourol é uma pequena ilha pittoresca, onde se vêem as ru-ínas de um antigo castello, 
sitnacla no T ejo, acima ele Tancos. Gonçalo Velho Cabral era ta.mbem seJ1hor ela Ca,rcliga, Bezel
ga c Pias, uo termo de 'l'homm·, c era parente ele Peclro Alvares Cabral, o descobridor_ do Brazil. 
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faz,em, d'unde tem r esultaLlo qtte as chuvas têem desp iLlo as e;uco~tas d.a. pequeT~a 
camada ele terra que as cobria, e c1ue logares outr 'ora fertets sao .hoJe estere~ s 
penhascos . Se o pequeno lavrador fosse proprietario ela terra que cu~t1va, elle ten a 
cuidado ele abrir vallas para conduzir as a.guas, e de fazer plantaçoes para s.egu
rar as terras, e por taes meios COIJ-Servaria' a sua fazenda, ~ wesmo no cas0 me~
peraclo que as aguas J.4e leyassep1 a terra, ell~ a iria ~msca:r a outra para a _por 
onde faltasse · do mesmo modo que a inclustria do>; habitantes de Malta, transpor
tanclo terra ~la Sicília, têem tornado a Slla ilha, que ~l'a11tes era um rochedo 
esteril, n'um jardiJ4 qll:e p~·o ch~z a~S ~1ais faw.osas lararuas da El~ropa, ou como 
f~zem os habitantes ela illia elo f}co, dos ql1ae~S ~l~itos, para · ClÜtlvm:em a~ suas 
v~nhas metticlas ·nas lavai:! , y-rio CO]llprar terra ao Faia1. Mal:!_ a . ex1ste~ma elos 
vmculos em Sm1ta lVfaria oppor:se-ha sempre aos esfurços çla l]ldustna e ao 
augmento de popul~ÇÜO r~·opõrcio?-ado á capacidade ela ilha, so~·q~e ella .e U1ll;~ 
causa da gra.ncle ew-1graçao que ah te]]llogar: Estas obseryaçoeti fiH.O apph?avms 
com mais ou menos forcà a todas as ilhas dos Acores. O a-ncoradouro da v1lla do 
Porto é expost~ 'àos ver~tol:l do fil1l; ~ pÓ~·to çle s.' ~ourenço; na costa norcleste, ~é 
o melhor ela ilha: In~~m11Sa qqan~ticlade ele 111ollus~os branco ~ com lll:an.chas cor 
ele lara.nja e d~ ~ pa4TI-os ele co111Priclo, são signaes certos ela proximLdade ela 
ilha ele Sa.nta Maria.' Junto a ella está o ilhéu dos Romeiros, e n 'elle uma gruta 
notavel pela abm1c1ap.ci~ .. e furmosura elas stalactites que 11'ella se encontr am. 

S. MIGUF]~· -Esta ilha foi começada a povoar por Gonçalo Velho Cabral. 
Ella é tão notavel pela abtmdancia de fructos da terra, e pela grandeza ela sua 
povo~ção, como pelos fogos subterraneos que n' ell~L ha, e pelas aguas mine
raes em que abtmda. Ell~L tem umas 18 leguas de comprido, éom 2 a 4 de lar
gura, e noventa e oito mil a cem mil habitantes . A sua capital é a cidade ele 
Ponta Delgada, situada na .costa do sul mais proxima á ponta occidental da ilha, 
na latitude norte de 37° 45', e Ita lor.gi~1~1e opcicle~tal ele Lisboa, de 16° 33'. 
E stá na coE?t~ de tnna vasta enseada que, sendo a melhor ela ilha, é comtudo 
~~pO$Út aos ventos ~OS quadrantes clq sul, que todo~ Of? alliJ-OS ali produzem nau
ft·agios, e é clefenelida pelo castello ele S . B,raz. Bonta Delgada ~ A- maior, mais 
coillllleJ:cia?-te e mais rica povoação elo'! Açoref.? . T em bons edifioios, ha bastante 
lux.?. e n:mtas ?arruagens. Os sellf.? arredores são muito fertei~ e l~o:p..ito s ; a vege
t-~çao bnlha ah e~ todo o .seu esplendor. Al~pt ,c1a cidade, ~à :q.~ iil1a cinco villas1 

~nte e ·m~a alde;as e mmtaF.? po~oações, tenc1o ao toclq citJ-COe~ta e quatro fregue
zLa,s . As -villas sao Alagoa, Agua de Pau e Villa E11:anca elo Campo, na costa elo 
s1ü; Nordeste, na costa ele norcleF.?te; e Ribeira Grande · na elo noite · esta tem doze 
.mil habitantes, e é a segunda po\roacão ela illi~ 'itãd tem p· 'o{·é~ ancoradouro. 
D 1'.. J V'll F . , I / ' • ) ', ' . ea·o~te cte 1 a r anca, C';.JO porto é insignifica~te, está o curioso ilhéu que ela 
vüla tua o seu nome ; formado pro:vavelmente como o ele 1811, elle tem no seu 
interio~ llllla bacia com unpt? 90 braças ele cliam,etro, e com a altura de agua ele 
10 a 2b palmos j })ara e~? te peqneJtO porto dá er.tJ:aelq.l!-llta pp.ssagem ele 10 palmos 
ele agua, com largtua bastante pap lmla pequena ~mbatcação; e quatro d 'este 
lote podem dar querena dentro d'elle. N'este ilhéu, com peque~~?.-- despeza, se p6cle 
fazer um excellente porto co11fpletameiJ-te abrigac1o . A ilha é moJttaJ.lqosa, mas tem 
planícies risonhas e fer tilissimas, e tem algumas lagôas. O clima é bom e saclio . 
A_ ilha produz todos os ce~·eaes ern abun,ela~cia, excelle:qte laranja e limão, 'tem 
vmho e gado para consumo; l].oje tern poucos bo~ quefl , que furam destruidos 
n 'outro teJ?-pO com a ffllbricação do a~sucau . A sua exportação principal consiste, 
anno meclio, em 100:000 caixas ele laranj a, e 10:000 moios ele cereaes1 favas·, 
fe\j ão, eté . . Tem esta ilha algumas lagôas, das quaes a mais bqnita se acha no 
valle das Sete Cidades, na pa1:te occidental ela ilha. 'Pem tambem v-arias nascentes 
de aguas mineraes, ferias e tqermaes, sendo as mais impoJ;tantel:) as que existem 
no romantico valle das Furnas, no centro ela ilha; d'esta~ agua1:1, umas são ferru
ginosas, quentes e frias, outras contêem diversos saes . D e algumas das nascentes 
sáem as aguas em repuxos el e agua a ferver; um cl' estes é formado por uma 
columna ele agua ele 2 a 3 palmos de cliametro, que se eleva a 6 ou 8 palmos ele 
altma. Ha junto a estas calclei?·as casas para ba.nhos, os quaes são applicados com 
vantagem contTa molestías rheuma.ticas, cutaneas, etc., concorrendo sem d·uvicla 
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para as melhoras dos ,enfermos o exercício nos vadados passeios c1'este lindo 
valle. 

rrERCEIRA. - o Monte Brazíl, junto Ít cidade de Angra, capital elos A rores' 
demora em 38° o 38' 3311 latitude norte, e em 18° 4' 21'1 longitude occi:dental do 
observato1·io de Lisboa ; em 27° 12' 33" de longitude occiclental elo de Greemvich; 
em 29° 32' 48'1 do de París; e em 16° 59' 27" de longitude oriental da f>iclade do 
Rio ele Janeiro; esta ilha tem 7 l egnas no sou I)laior comprimento e 4 na maror 
largura; o seu terreno é montanhoso 1 mas fertilissimo; o ar é sadio; abunda em 
caça, e em seus mares ba com abundancia va.rios e saborosos peixes. Na ilha 
crescem com aclmiravel facilidade quasi todas as plantas ela Em·opa e elos il'Opi" 
cos; não se conhece n 'ella a terrível moles tia ela hychophobia, nem mümacs ve'
nenosos, a não ser alguma arm1ha levemente peçol1.henta. A sua população é ele 
trinta e cinco mil a quarenta mil almas, o notavel pelo bom lançado elas suas 
propo1•ções . , 

O povoador e primei1·o capitão donatario da ilha T erccím foi Jaoome ele Bru
ges, flamengo,, casado na côrte ele el-rei de Portugal, em cL~jo serviço andava; 
foi-lhe dada a capitania pelo· infante D. H enrique no anno de 1450, e poucos 
mezes depois começou a sm· povoada. E stabeleceram-se os primeiros po~oadores 
na villa de S. Sebastião, d'onde se es tenderam pam o lado onde está s1tuada a 
villa da Praia, e mais tarde foi povoada a pal'te de Angra. Faltanclo, algtms allll:os 
depois, este primeiro capitão, sem cl 'elle haver novas certas, a infanta D . Beatnz, 
viuva do infante D. F ernando, e mãe e tutora elo duque ele Vizeu, então mestre 
da ordem de Christo, fez mercê ela capitania a JofLo Vaz Côrte Real, clescob~ielor ela 
T erra Nova; porém, suscitanc1o-se varias duvidas entre este e Alvaro 1\'Iartms Ho
mein sobre 'terras e cousas ela ilha, a qual já então ía em grande acrescentament~, 
a mesma infanta lhe poz termo, partindo a ilha, no anuo ele 1474, em duas capl
~anias, e dando a da parte de Angra a João Vaz, e a ela parte da Praia a Alvaro 
Martins, em e1"0os herdeiros e successores se continuaram até que no anno de 
1582 se retmiram na pessoa ele D. Christovão de Moura Côrte Real, depois mar
quez ele 'Castello Roelrigo, e por morte el'este passaram para seu filho D. l\'Januel 
ele Moura Côrte Real, marquez elo mesmo titulo. Em 1642 foram confiscados 
todos os bens elo ma1•quez de Castello Roclrigo, ficado em Castella, e a admi
nistracão d 'estes foi elacla ao marquez ele Agniau, e por sua morte ao conde ele 
Vimio':<>o , seu :filho, morto o qual r eve1•teu a administraç~io pa,ra a corôa no anno 
de 1655, d'onclG mais não saín, senão a capitania da villa c1a Praia, pela vida ele 
Braz ele Ornellas da Camara, a 'quem foi em 1666, em cumprimento ela COlll})ra 
que cl' ella tinha f sito seu pae Francisco de Ornellas ela Camara, por preço de 
20:000 cruzados, dados para as cles1~ ezas da gnerrn, ela 1•estauração . 

Por morte ele Braz ele Ornellas da Camara ainda a capitania da villa ela Praia 
foi dad"", no anno de 1715, a Luiz Antonio ele Basto Baharem, com mna viela 
mais, isto eJil satisfação elos serviços de seu pae Antonio de Basto Pereira, elo 
consell10 de el~rei e seu secr etal"io . E sta doação acabou com a creação elo capit~1o 
geneml para governar todas as ilhas dos Açores. 

Os capitães clonatarios tinham todo o pod "r militar, e boa parte ela jurisdic
ção civil e criminal, com a livre faculdade de distribuir as terras incultas a quem 
as aproveitasse; e só no governo mm1icipal da terra lhes foi, com. acertada provi
dencia, prohibicla toda a intervenção. Tinham mais a cl ecima parte de toclor; os 
dízimos e ele todas as rendas r eaes ela ilha, o direito exclusivo de ter moinhos, e 
o monopolio do sal 

Em 1534 foi a villa, ele Angra elevada aos fóros e preeminencias c1e cic1aele, 
com sé episcopal; em 1577 foram-lhes concecliclos os mesmos privilegias de que 
gosam os cicl[J.dãos do Porto; e em 176G foi 01·eaclo para ella trm gove1•naclor e 
capitão geneml, que o é ele todas as ilhas elos Açores , elas quaes a T erceil•a foi 
sempre a capital no ecclesiastico, na justiça e na fazenda, mesmo quando o mili-
tar era dos capitães clonatarios de cada uma. . 

Á villa da Praia foram concecliclos no anno el e 1616 os mesmos privilegies 
d~ s cidadãos do Porto, que são os elo s antigos infan9ões ela tona ele Sa11ta Maria~, 

1 A villn cb F eira. 
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e isto pai'·a conviclar novos mora.dores pata a villa qüe, pe>r i.U!).. miserane1o caso, 
tinha sido inteiramente destruída no anno antecedente por effeltos ele um terre
moto. 

A ilha Terceira logo clescle os primeiros annos ela sua povoação se fez ~otcwel 
pela muita o·ente nobre que n'ella veiu fazer assento, pelos progressos rap1dos da 
sua povoaç~o e cultura., e pela riqueza a que chegou em pouca.s annos, devid~ 
em gTa.ucle parte á fertilidade elo solo, á doçura elo clima, a apartare~ a ella quas1 
todas as frotas ela Inclia e elo Brazil, que aqui se proviam de ma.nttmentos e de 
r efrescos a troco ele oiro e prata, e cl' aqui. r ecebiam comboio · em temp,? de .gnerra1 

e a ser em suas bahias e angras muito frequenta.clas pelas emba.rcaçoes elo nm:t~ 
que vinham buscar pastel e outros fructos ela terra, pelo que mereceu tanto a el-tet 
D . lVIanucl, que jú no anno ele 1499 lhe deu foral para a sua alfa.nclega de Angra. 
Mas o que faz a ilha rrm.·ceir~t nnüs Mlebre na historia portug neza são os seus 
pt·imores ele lealdade e valor nas tl·es famosas epochas ela :acclamação elo senhor 
D. Antonio, cht 1·est;;t1U'aÇ<~G ele el-rei D. João IV, e ela sustentação dos direitos 
ela sen.hot·a D . Maria II. · 

Acclamado o sen.ihor D. Antonio rei ele Portugal aos 19 de junho ele 1580, em 
Sa.nta.r em, e depois em Lisboa, e por todo o reino, escr eveu logo elle e a camara 
ele Lisboa às camaras ela ilha Terceira para fazer em igual acclamação; a r esolu
ção foi tmanime, e apesa.r ela fortlma ter em Portugal virado as costas ao novo 
r ei, a ilha, 'ajudada pela rainha ele Inglaterra, e pela rainha mãe, de França, soube 
r esistir a todo o poder dt\. então formidavel monarchia castelhana até aX) dia 27 
ele julho de 1583, em que foi entrada ele um poderoso exercito condttziclo em 
noventa vélas, e commanclaelo pelo famoso Alvaro ele Bazan, marquez ele Sa11t~t 
Cruz, a quem acompanhava a flor elos cabos ele guerra ele el· rei catholico. Insup~ 
portaveis calamidades soffi:eu a ilha das mãos elo s orgulhosos vencedores; mas, 
debalde elles construíram o vasto e muito forte castello de S. João .Baptista elo 
Monte Brazil para servir ele freio aos vencidos e ele seguro asylo aos oppresso
r es ; debalde ceifttram por mãos elo algoz as vielas elos moradores mais elistinctos 
por suas riquezas ou coragem; debalde pl'OCl\,ra.ram depois ganhar os coracões ~L 
forç~ ele liberalidades ~on~ as igrejas, e de mercês aos que tinham seguido' o seu 
par~tclo; a hora da retnbmção soou em 1641, e os orgulhosos castelhanos foram 
obngaclos ~a largar a valiosà IJrcsa. 

Em 2::> ele março ele 1641 a'cclamaram os moradores ela ilha T erceira el-rei 
D. ~oão IV, e logo nos clias s·egnintes pozeram cerco ao castello ele S . João 
Baptista, que es tava presidiaclo com quinhentos soldados castelhanos e quatro
centos naturaes ela terra, capazes ele p egar em ·armas· o cerco por falta ele meios 
bellicos, foi mais prolongael@ elo que p ermittia a boa vdutacle dds sitiantes; porém, 
em 4 ele março ele 1642, r endeu-se o castello por capitulação, e clesappareceu 
todo o vestígio ela dominação castelhana, conc!)rrenclo para este final r esultado, 
com os habitantes ela T erceira, os moradores elas outras illms, e os soccorros que 
as apuradas circumstancias elo r eino permittiam mandar ele Li sboa. A importan
cia ela empreza é obvia, e o seu custo não passou ele oitenta e seis portuguezes 
mortos c noventa e tres feridos, no longo espaço ele onze mezes e cinco elias que 
o cerco clmou. 

D epois cl'este notavel acontecimento foi chamado ás côrtes ele Lisboa um pro
curador ela cidade ele Angra, e ao pedido cl'este outorgou el-rei: 1. 0 , que o castello, 
que até ali se chamava ele S . Filippe, fo sse cl'ali em cliante chamado ele S . João ; 
~ · 0 , c1ue Angra s.e denominasse semp1·e lecd ciclctclej e 3. 0 , que o seu procurador 
tivesse para sempre assento em côrtes. 

Em 1664 alevantou-se o valor nominal ela moeda ele prata a mais 26 por cento 
elo que ali valia. Em j1mho ele 166\.) entrou no castello ele Angra o infeliz r ei 
D. Affonso '\li, ma11daclo em honesta p1;isão pelo 1Jrincipe seu irmão, que elepois · 
foi rei D. Pech·o II, e no mez ele agosto ele 1674 foi mandado ele novo concluzir 
pa.1'a o r eino., por se achar arriscada a sua estada aqui. A fórma elo g·overno ela 
Ilha T ereeit·a e elas mais ilhas elos Açores padeceu substancial alteração no a•nno 
ele 1766J com a creação ele um capitão general, que havia mais ele um seculo em 
tão desejada pela mftssa elo povo, quanto abominada por aquelles que costumam 
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andar no s cargos e governança da torra, mas quo agora se verificou pela firmcl'la 
com que o ministro que presidia aos negocias ele Portugal sabia querer, e pela 
violencia com ·que fazia executar o que convinha ao seu systema ele governar. 

Em 1807 a ilha T erceira escapou aos horrores ele mna invasão armada, e ela 
gloriosa, mas dura guerra em que Portugal se achou envolvido; em 1821 padeceu 
todas as consequencias ele encontrae1a.s opiniões políticas que ferm entavam no r eino; 
mas a epocha ela maior gloria a esperava no dia 22 elo junho ele 1828, em que o 
bruvo batalhão de caçadores n. 0 5, ele accorelo com os mais honrados habitm1tes 
da ilha., erigiram para si e para a ilha um padrão ele eterna fama. A lucta eh1ra 
ainda, e só a historia poderá apreciar com a devida justiça o merito elos que co
meçaram e elos que têem ptoseguiclo a heroica empreza, que a Europa inteira 
contempla e admira com anciosa espectação; algnem virá que desempenhe tfto 
alto assumpto, que não cabe nos limites nem no plano e1'este artigo. 

Consta a ilha Terceiru ele uma cidade, duas villas c vinte e eluas parochias : 
a ciclacle é a ele Angra, e as vilh\.s de S. Sebastião c ela Praia; os nomes e m·a
gos elas parochias são os seguintes : S. Salvaelor ela Sé, Nossa Senhora ela Con
ceição, f). Peeh·o, Santa Luzia, todas dentro elos muros da cidade ele Angra; 
.S . Bento, extra-muros ele Angra, S. Pedro ela R·ibei?··inhct 11 Santo Antonio ele P01·to 
Júcleu, S. Sebast·ião1 S. Roque elos Altcw-es1 S. Jorge elas Doze Ribei?·as) S. Bcw
tholomett elos Regatos, s~ Mctthett's da Call1eta, Santa Cruz ela Villa da Pntia) 
Santa Barbara ela Fo?ite Bet'stcwdct, Santa Ca,tharina do Cabo clct Pntia1 Nossa Se
nhora ela Pena elas FontcL'inhas1 S. ).\1igtlel Çl.as Luges1 Espírito Santo de Villct No
W1 Nossa Senhora da Guaclalupe da Aguctlvct1 ~anta Beatriz das Quctt·ro R-ibeims) 
e S. Pedro dos Biscotttos. O sE)u estado ecclesiastico completo é ele cento setenta 
e cinco pessoas, quo têem officio ou beneficio ela igreja, com os quacs a faz enda 
publica, .para quem vão os dízimos, gasta, um anuo por .outro, 34:00oaooo r éis 
em dinheiro e fructos ; quatro conventos ele freiras na cidade ele Angra, e dois na 
villa ela Praia, tros conventos ele freir~s na cidade, e dois n 'aquella villa contêen'l 
muito mais ele duzentas pessoas profess[bS de ambos os sexos, e pela variedade · 
ele seus institutos e diversidade ele observancia elas respectivas regras, clão ass~rm
pto ús mais variadas e curiosas dbservações elos devotos e devassos. D'estes con
ventos se acham actualmente occtl.paelos como quarteis militares, tres ele frades 
na cidade e um na villa ela Praia; um de freiras na cielacle, e outro na dita villa. 
A justiça é aclministracla em primeira instancia por e1ois juizes ele fóra, cujos 
districtos têem os mesmos limites das duas antigas capitanias em que a ilha foi 
elividicla; os processos, que eram levados em segunela instancia ·~\,casa ela supplica
ção de Lis?oa, são julgados hoje dentro cl'ella por uma junta ele justiça m·eada 
pela r egen01a. Do cstaclo militar, organisaç~to El distribuição elas forças, seria 
grande imprnclencia fallar em tempo ele guerra viva e encarniçaela. 

Em toda a ilha quasi não ha se1~1;a, monte, nem pico, aonde se não encontrem 
vestígios ele algum vulcão extincto elli tehipos anteriores á descoberta e povoaçfio 
ela ilha; todavia, j{L elepois da ilha pàvoada têem sielo sentidos terríveis tremores 
ele terra, um elos quaes, no anuo ele 1614, 1;eclnziu a ruínas todos os edifi.cios da 
villa ela Praia; ainda no anuo ele 1761 r eb c;lntou o fogo com espantoso furor jtmto 
ao pico ela Bagacina, e cl'ahi saíu um rio de làva ardente que correu por mais ele 
1 legna; no sitio chamado Furnas elo Enxofre o fumo. e vapor ardente que sàe 
pelas aberturas ela . terra, e o cstacl~ ele decomposição _,.acty_al c:m que estão as 
peeh·as e t erreno ael.Jacente, attestam a presençá constante ele fogos .subterraneos 
qLle hoje empregam a sua activielade nas aguas que, pqi; cless:;onhecielos canaes, 
penetram nas camaras vulcanicas. Talvez que a existencia. cl'cstes fogo s internos 
e a camada ele procluctos vulcanicos que cobre a supeí:f;i.cie externa t enham boa 
parte na fertilidade ela ilha, aonde vem e cresce éom igua!l facilidade o vinho, 
trigo, centeio, linho, inhame, a batata orelinar.ia E) .a baüt~a· eloce; todas as sortes 
ele legumes e d\3 hortaliças ele e±cellente qua:liclàçl<3; a oliveira, laranj eira c mais 
arvores de espinlio, assim conio todas as fl:uctifyras da Europa; o tabaco, que 
nasce espontaneamente; a m\.nrià ele assucai.\ o cáfé, à banana, goiaba, fructa elo 

1 Os nomes em i tal i co si'to arp\cllcs 1-ior que llStl:>lmcnte sito conhecidos os loga.rcs· ele c1cno-
minaç.ito com11osbL. ' .. 
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co nele ; o araçá, o jambo, o anana.z e muitas outras fn~ctas elo Brazil .. Cultivou-se 
outr'ora com n:mito proveito o assucar e o pastel; porem, a progressiva escassez 
de lenhas fez abandonar aquelle, e este deixou ~le cu,ltivar -se por falta ele c~m
praelores . Uma elas producções espontaneas ela Ilha e a urzella, bem conhecida 
nos mercados e tinturarias. Hoje é já livre o commercio cl'esta proelucção. 

As principaes c1.uturas são: a do trio·o ele que se exportam, 1.ms annos por 
outros, 6 :000 moios, e a ela laranja, ele q~e' sttem 20:000 a 2_5 :000 caixa:s . 
· Das outras fructas ha para consumo em grande ab1.mchtncm. A 9-ua~trclade ele 
macãs, melancias melões etc que vem aos mercados é extraorclmana. Ha mt 

~ ) ' . ' , 
ilha muito gaclo vaccum, e fabrica-se excellente manteiga. E mui grande o numero 
ele porcos, -cuja casta é corpulenta, e o gosto ela carne muito bom. Para se dm• 
uma icléa ela fertilidade, abundancia e recursos ela Terceira, bastará di-zer qtte, ele= 
pois ele annos ele bloqueio qttando n'ella existem muitos milhares ele pess'Oas de 
fóra, nenhuma falta se te~ experl.m.entaclo em os generos ele primeira necessic~a~ 
ele, . que a exportação elo trigo e laranj à teni contimtaclo, e que os gen.eros cl~ :pm.z, 
assim como os de fóra, es tã<? muito baratos, como se pócle ver elo seg'ü.mte: tl 
ari~atel de excellente pão de trigo custa 25 r éis, ele carne ele vacca 60 réis, ele 
porco 80 réis,.cle manfeiga ela ilha a 200 e 240 r éis ; o alqueire ele batatas 120.réis, 
a canacl.a ele bom vinho 200 r éis., ttma boa gallinha 300 réis, e o mais á propor= 
ção, advertindo que 75 r éis ele Portug·al fazem 100 r éis ele mo eda insulana. A 
estes meios ele subsistencia se eleve j1.mtar a immensa quanticlacle ele saboroso 
peixe que se acha nas aguas vizinhas, e ele va-riadas caças, sendo como inexhau
rivel o numero ele coelhos e ele codornizes. 

O Monte B'razil, um elos objectos rratu:t aes mais n6taveis dos Açores, é umà 
península que tem ele circumferenci'à perto ele 1 legua:, formmla a leste pela bahia 
de Angra, ao stu pelo ma.r·, a ées!e pelà bah.ia chll Faill.Ü, e ao norte pelo isthmo 
que separa as cluas bahias, cuja largura é cl,e 260 btaças . Qutatro cumes ou picos 
se elevam na pe~únsula ; o mais oriental e mais elevado, chamac1'0 Pico elo FaclH>, 
tem 96 bxaças e 6 palmos acima elo nível elo mar; n'elle estú o t eleg!l:apho. 
. No meio dos quatro picos existe um valle circular, a que chamam a Cctlcleint;· 
elle é a cratera ele um vulcão extincto . Escarpas verticaes tornam inaccessivel ~'L 
].Jenins1.ua em quasi toclo o seu circuito maTitimo. As duas bahias são clefencliclas 
].JOr numerosas baterias; as ela ponta ele Santo Antonio varrem o porto ele Angra, 
cru~anclo com as elo castello ele S. Sebastião, situado na ponta ele leste cl'esta 
bahia; as da ponta ele S . Diogo varrem a bahia elo F anal cruzando com as ele 
outros fortes . O isthmo ele se~ em declive ela península par~ a cidade; to ela a sua 
largura é occupacla _Pela~ fortrficações abaluartaclas. elo castello ele S . J oã0 Baptista, 

, o qual tem no seu mtenor uma pequena villa miiitar onde se àchalJ.n <os n ecessa;
r.ios estabelecimentos ele uma praça ele guerra. A peninsula contém excellentes 
terras Clutivaclas, pastagens, algtms arvoreclos, que n'0 ann{i) passado foram augmen" 
taclos com plantações ele 12:(!)00 pés; e agua que se pócle facilmente obter na maior 
abuncla.ncia. Com taes vantagens, o Monte Bra:zil, que já é p0sição militar elas 
mais r espeitaveis, poderá tornar-se uma elas mais formiclavBis fortalezas elo ill.1:hll" 
elo, Se n 'elle se fiz essem algumas obras, não ImÚtO clespenclió sas 1 

1<i{ue são indicadas 
].Jelos princípios ela engenheria, em cujo plano poderia comprehericleJ.·-sB a aberbtm:t 
ele _um canal que 1.misse as duas bahias, o qual, augmentanclo a força ela pra:ça, 
dana tambem ao commercio ela Terceira mn porto, ele que carece, se·g1:'u«D em 
todo~ os tempos. No Porto ele Pipas, ·ao pé elo castello ele S. Sebastiã0, se poderia 
com pouca clespeza formar uma pequena bacia segnra para alguns navios. N 'esta 
obra se trabalha presentemente. Muitos rochedos que obstruíam o port-0 tê.oo1 sido 
r emovidos, augmentando-se assim a sua capaciclacle. Um moU11e ele 'cantaria, que 
deve abrigar este porto, se vae constnúnclo .. Toda à 'Ob:t"à se t e.'lll àdianhLclo com 
r apidez superior áquella que se poderia esp'e.•t ait, attendenclo á estação avançada 
em que se principiou e aos escassos tt'eC1.hl·sos ele que dispõe o seu clirector. Uma 
lagôa que ha j1.mto á villa da Pta'ia pocler-se-ía transformar tambem n'uma soberba 
doca ou port0 artifici-àl. 

As costas ela Te\i:cel.iJ.·a s·ão geralmente alcantiladas e cheia.s ele rochedos ; ellas 
tornam a ilha qnas'i C0-lilil.J.1letaitt1.c.nte iilll.acccssi vel11ela pa.rtG ele oeste e pela do norte ; 
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n'cstas partes apenas ha algm1s insignificantes portos, <los quacs o elos Bi ·coutos, 
na costa elo norte, é o mai s notavel. Na de leste, a bahia ela Praia é vasia c passa 
pela mc1hor dos Açor es; entre clla e a ciclacle, que estú na costa elo sul, acham-se 
algumas pequenas enseadas, como Porto Martim, Santa Catharina elas Mós, alg·a, 
Porto J ucleu. A cidade tem duas bahias separadas pelo Monte Brazil, a de leste, 
chamacla ele Angra, c a elo oeste, clmJi'iada, elo F<tnal; a. estas seguom'-sc, pa1·a a 
parte occiclental, as bahia.s ele S. Matheus e elo Negrito. 

A bahia ele Angra, que forma -o p orto ela capital d9s Açores, clistingne-se per
feitamente do mar, porque se acha entre o Monte Brazil e os dois ilhéus chamados 
elas Cabras, que estão 3 a 4 milhas a leste elo Monte Brazil c a 1 milha da costa. 
A 2 milhas ao sueste cl'estes estão os rochedos chamados os Fra.clinhos. 

A ilha 'l'erceira, que, pela natureza cl~1s suas co tas, é quasi inexpugnavcl, _tem 
o· poucos pontos accessivois clefcndiclos por excellcntes fortificações, guarneCidas 
com h·ezentas _ bôcas ele fogo ele toda a c.-pecie, o que torna como impraticaYel 
tocto o desembarque que n'ella. se intente faz er á viva força. Supponclo m esmo 
qnc o inimigo conseguisse saltar em terra em grande numm·o, ellc se acharia. 
sempre exposto a ser batido c lançado fúra. ela üha,, ou desbaratado, cmquant~ se 
nfio assenhoreasse elo formidavel Monte Brazil, que é como a ciclaclella ela. TcrcCJra; 
c para o toniar, estando a sua gmu:nição b em aba.stccicla, necessitaria fonnar _um 
sitio em fórmct) para o qual, mesmo no caso ela sua guarnição ser pouco consJcle
ra.vel, elle precisaria tuna força, p elo m enos, ele dez mil a. doze mil homens ele 
boas tropas. P1Lra muitüs p essoas p iirccera c.-tc calculo uma exageraçrio; mas que 
abram a historia elos ~itios das ,praças ela Emopa, qúc consiclcr~m o valor c ~ sab er 
cmprcgaelos p elos si tiantcs e }Jclos sitiados, que leiam os escnptos que cle1xarmu 
os maiores mestres ela sciencia do engenh eiro, c acbnrí:io qne a estimativa nada 
tem ele exagerada, ljorque lerão n 'aquellas obràs qt10 1 sendo necessari? ?'tacar 
em jó?··ntct 1.m1a praça, por p equena qttc ella f}cja, ainda qüe a sua gua.rmção nfw 
pa.sse ele trezentos a qua.troccntos homens, prccisam"SC empregar dez mil ft doze 
mil homens ele ififanteria, ét>ni a.lgtms t egimentos de cavallaria; que, quando a 
guarnição é ele dois mil á trcs mil homens, o ex ercito sitiante eleve ser, pelo m e
nos, el~ vinte _mil a vinte c éiJ1co mil homens; c qüc, quando a guarnição é ele 
trcs mtl. e qümhentos a quatro mil homens, o exer cito sitiaclor eleve scT sete a 
oito vezes mais forte, istb é, ele vinte e cihco mil a trintu. e clois mil homens. 

A cidade ele Angra estendc~se ao lohgo da bahia que ll1e deu o nome, desde 
o castello ele . Sebastião, nà sua po:rii:c'i. ol'icntal, até á proximidade ela bahia elo 
Fanal, oceupanelo tambem as encostas -das alturas vizinhas. Os eclificios mui bran
cos que, orlando a bahia, se mostram succcssivamentc em amphitheatro, e que 
são dominados pelas tori'es de muuerosos templos j os declives_ cultivados, ou co
bm·tos ele arvoreelos, que se v êem alem elas casas, e que vão terminar em mon
tanhas elevadas, apresentam um aprazível quadro ao Tiajante que do mar a 
observa. · · 

As ruas principaes lla ciclacle sf~o tiradas em linl1as r ectas, largas, e com 
cxcellcntes passeios ele lages . As casas sKo b em cbnstnúclas e de boa a.pparcft
cia; ha, porém, algmnas a que o uso mom·isco elas Totulas clú um ar m elancolico . 

Angra carece ele um passeio. Com pouca dcspeza e em poucas semanas se 
poderia fazer um mui bonito, nivelando parte da encosta que do campo elo 
R elvão, na esplanada elo cas tello ele ~ . J o~io Baptista., vae até_ru}logar chamado 
a Rocha-, e plantando n 'clle uma lamecla. ele arvores . j sta lamecla poderia con
tinual·"se n\1. sü.bicla que vae á. igreja elo Corpo Santo, e llcscenclo ele Ut a.té ao 
castello de S . S-ebastião, vinclo cl'este modo a ter Ang-ra um lindo passeio sobre 
o mar, o qual, se fosse prolongado pela pru:te externa ela cidade até ao ca.stello 
elos Moinhos, f01·maria üma especie ele bmdevcwd. Se continuar a plantação ele 
a1'v61'edo :ó.o Monte Bra.zil, este se tornará em poucos annos um do s m ais b ellos 
passeios ela Em-opa, tanto pel~ clisposição elo terreno, como pelos soberbos pontos 
el e vista que ali se encontram. . 

Desde a ciclaclc, para. a parte ele oeste, com p erto ele 1 legna ele comprido 
sobre i/2 ele largo elos montes ao mar, está a parte do paiz chamado a 'l'crra 
Chfi; cllc é toclo occupaclo por boas quintas, muitas cl 'ellas têem casas b em con-
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struielas, e contêem .pomarcs ele laranja e ele outJ.:as fructas, c c1i:fferentes culturas. 
A T erra Chã é uma elas mais bellas partes ela Ilha. . . 

O muuero de habitantes de Angra- anda ele doze mil a ti:eze mtl_; elles têem 
r egularmente boa presença,- são hospitaleiros, e possuem_ outras qua.hdades boas . 
As mulheres ela ill1a são em geral b ellas e bem proporc10nacla~ . As senhoras ela 
ciclaclc, como as ele todos os paizes, particlista.s coJilstan~es ela mconsta.nte :nocla~ 
seguem aquella que na Europa domina. Ha., porém, mmtas que~ quando saem a 
pé, usam ele uns mantos pretos, que ela cabeça descem ao chão, e que traz~m 
franzidos pela cintma. Estes mantos que, como as rotulas, foram sem cluvtcla 
inventados poil· algLms velhos zelosos, escondem á vontade a cara de q:nem os usa., 
não deixam aos braços os movimentos livres, fazem perder ás ma1s bellas, éli:l 
ma.is bem figuradas, .as vantagens com que a natureza as dotou; confnndem_a. for
mosura com a fealdade, e a p erfeição das férmas do corpo com a clefo~·nuclade. 
Estes maBtos são pois inimigos irreconciliaveis ela b elleza e da cleganCia, e por 
tão ponclerosos motivos elles para sempre elevem ser banidos pelas senhoms mo-
~as e bonitc'ts . · 

Ninguem ig·nora as vantagens políticas, commerciaes e marítimas que offerece 
a sitm.ação ela illl.a T erceira, acresceptanclo-se-lhes a fertilidade do solo e a gran
deza ela população, capaz ele um grande augmcnto . JTacil' será Üe se acrec1ita.r 
que, se depois ela r estam·ação da paz, um governo providente favor ecer, como é 
ele esperar, toclos os generos ele iBclustria., e abrir todas as fontes ele prosp erida
de, que até hoj e, por varias causas, têem estado obstnúclas, esta ilha. chegará a 
tal grau de g-randeza que não· terà que invejar a a.lgmna outra. S~j_a este o pri
meiro e melhor premio elos grandes feitos el e que a ilha T erceira tem sido o 
theatro, e dos pesados sacrificios com que seus habitantes têem concorrido para o 
triumpho da honrada e gloriosa causa ela liberdade e ela legitimidade. 

S. JoRGE. - Quarta na ordem ela colonisação, foi começada a povoar por fla 
mengos em anuo incerto, sendo o principal povoador Guilherme vau Dagara, em 
poxtuguez Guilherme da Silveira; a· ilha é abtmclante de trigo, excellentes fructas, 
bosques· e gado vaccum, notc'tvel pelos seus bons queijos e manteiga, e no logar das 
Ursul~nas fazem-s~ os melh_o~·es vinhos dos Açores, e entre estes os mais apr ecia
dos sao os procluztclos no sttio elos Castelletes . T em para consumo cereaes e inlla
mes·; vae-se augmentanclo na ilha a cultura elas laranj eiras. O seu comprimento é 
ele 12 leguas com umas 2 de largura, e é clivicliela no seu maior comprimento por 
uma aspera montanha; a costá do norte é pouco habitada p ela sua fragosiclacle. O 
clii~.a é o melhor ele todas as ilhas. Os tremores ele terra têem sido aqui fmiosos, 
e teem r ebentado por vezes espantosos vulcões. T em tres villas a das V élas que 
' . 1 'l lm ' ' e a ca.plta, com quatro. nn a as, ella tem um bom caes · e as ela Calheta e do 

· Topo, e mais sete aldeias e outras povoações. S . Jorge te~ vinte mil habitantes. 
A capitania cl'esta ilha anelou s·empre unida .com a capitania da cidade ele Angra. 
E xporta gado vaccum, queijos, lenha, etc. Esta ilha tem j tmto á ponta elo Topo um 
ilhéu, que é grande e cultivado, e tem outro na ponta ele oeste. 

GRACIOSA. - A quinta na ordem da povoação. F'Oi assim chamada pelo plano 
e aprazivel elo seu terreno; os primeiros povoadores lhe foram da ilha T erceira, 
levados por um Vasco Gil Sodré, natural ele Portugal, e o seu prilneiro capitão 
clonatario foi Duarte Barreto. Ell.a tem 4 leguas ele comprido com 2 ele largo . 
T em duas villas : Santa ·Cnl.Z1 capital, com tres mil habitantes, situada na costa 
elo nordeste; o seu porto é perigoso; e Praia, na costa oriental ; tem mais 
duas aldeias e outras povoa-ções, tendo onze mil a doze mil .almas. No interior 
ela ilha existe mna vasta e intÚ curiosa cratera vulcanica. O solo tl 'esta ilha é 
bastante plano, e é o mais fertif elos Açores; proch~z muitos cerea.es, principal
mente cevada ; tem vinho orclimvrio, bastantes gados, e exporta vinho 'e aguarden
te. T em dois ilhéus, um ao sul , outro a leste. 

FAIAL.-F oi assim chamada pelas mnitas faias que n'ella havia ; foi a ~exta 
na ordem ela povoação . Os primeiros povoadores foram pessoas elas ontra~ 1lhas, 
que para ella se passaram por sua partieulm• vontade.; vieram dep·ois vanos po: 
voadores flamengos, com licença do mestre ela ordem ele Christo, e ~ame~go fo~ 
tambem o primeiro capitão clonatario, por nome J orge ele Utra. Es·ta Ilha e quasi 
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1·eclonda, tem umas 5 leguas de comprielo e 4 ele largo, co1n uh1a pop'Li.laçã:o de 
vinte e quatro mil. habitantes , divididos em uma villa., nove aldeias e outras pova~~ 
ções . A >iUa d.a Horta, situada, em 28° 31 ele latitude norte·, c em 19° 34' longl
tucle occiclental, tem dez mil almas , e bellos edifi.cios publicos e particular es , senc~o 
o collegio dos antigo~ j esúitas o mai$ sü.mptuos'ó dos Açores ; o seu porto, o m:us 
espaçoso e segure\ cl 'estas ilhas , é abrigado ele todos os vento s, excepto leste c 
sueste, e é defencliclo por tres· fen·tes . Em varias epochas têem a 'elle aportado 
gra.ncl es esquadras e comboios, tanto nacionaes como estrangeiros, e se têem pro
vido do necessario com a ma,ior prompticUio .. P or estes motivos, e pelo grande 
numero de navio s qü.e ali aportam ela America, Africa e Asiá, no seu r egr esso 
para a Europa., a villa ela H orta é r ecommendada como muito adequada a ser con
stituída em porto franco. CalCLuou-se ultimamente que a construcçã.o ele uma clo~a 
ou b.acia, para sessenta, ou setenta navios ele todo o lote, não impor taria em mms 
ele 100:000 cruzados, devendo proclttzir uma b oa r enda aos emprch encledores ela 
ebra. Observada do mar a perspectiva da Horta e do paiz em que está situada, 
o qual se eleva em amphithcatro coberto ele arvor eclo e com terrenos na melhor 
cultura, é ela maior belleza. · ' 

~ ilha produz vinho ele inferior qüaliclacl e, cereaes par a con sumo seu e c~os 
habltantes do Pico, batatas e inhames ; tem _gados pan• consumo e muita l~ran,) a, 
ele 9-ue carregam, uns annos por outros , doze a q uatorzc navios ; os habltantes 
f~bncam muita manteiga, pa.nnos de linho e louça ele barro ordinaria. Os ren
dimentos publicos elo Fa.ia.l, provenientes elos clizimos, a.lfanclega e outros peque
n os impos to.s, andam por 30:000aooo r éis . O commercio principal cl 'csta ilha 
consiste em vinhos elo Pico, m~ a exportação anelou j á por 12:000 pipas , mas hoj e 
se acha alg um tanto decaída. 

Prco. - Do Faial passaram os povoacl ores pm·~• esta ilh~, tão ~onhecicla p~los 
seus . ex cellentes vinhos, como famosa pelo seu elevado plCo, CUJ a. altura a01ma 
do mv~l elo oceano é el e 1:0,96 braças, e que pócle avistar-se, em dtas claros, de 
24 a 2b leguas ao mar; elle lança fumo to elo o anno, e serve ele b arometro seguro 
p ara prever o tempo. E sta soberba montanha, elevando-se isoladamente em fórma 
de pyramicle conica acima das mwens, mostrando, ora o seu cume coberto de 
gêlo, ora as suas encostas vesticl as ele mna v igorosa vegetação, apresenta-se ao 
navegante que a ella se approx ima com um aspecto ele magcshule c magni:ficen
cia clifficil ele imaginar. T em a ilha elo Pico 16 leguas ele comprido e 5 ele largo ; 
tem tres villas : L ages, na costa de sueste, com tres mil almas, lVIagclalena, el e
fronte elo F aial, e S . Roque, na costa elo norte ; quatorze aldeias c muitas outras 
povoações, com uma população ele trinta mil habitantes . E sta ilha não t em ensea
da, ne~ areal em que um navio p ossa ancorar; o solo é p edregoso, mas fertil 
para vmhas, que algtms annos têem dado 25:000 pipas ele vinho; procluz algu.u s 
cereaes, legumes, boas fructas e as melhores madeiras elos Açor es, ele que é 
muito abtmclante. Os habitantes dão-se muito á pesca ; todo o seu commercio se 
faz_ por via c1o F aial, ele et~j a ilha sempre a do Pico foi dependente. No canal elo 
Faial, cl efronte da Magdalena, ha dois pequenos ilhéus. 

F LORES. - T em es ta ilha 5 leguas ele compr iclo e 3 ele laTgm a, foi povoada 
depois do anuo ele 1460 e chamada elas Flor es pelas muitas e grandes que n'ella 
havia. Dizem que é a mais bonita de toc1o este archipelago ; o terreno é todo em 
collinp,s . Vista elo mar, tem uma linda appar encia ; ha n'ella um pico notavel; em 
t empo claro esta ilha e a el o Corvo avistam-se a 10 e 1'2 leguas ao mar. · Ellas 
servem aos navios, que para a Europa vem elo Atlantico austral, el e ponto el e r e
conhecimen to para r ecti:ficar em as suas derrotas. O clima é excellcnte, o ar secco, 
mas ventoso ; não ha ali bolor . T em aguas stlifurosas ; não consta que n 'esta ilha, 
n em na do Corvo tenham haviclo tremores ele terra ou erupções vulcanicas . Abtmda 
em aguas e em arvoredos que dão boas madeiras, produz cereaes , todos os legu
mes e n enhum vinho; tem muito gado vaccum, que é o menos co:qJlu ento dos 
A çores, ovelhas e porcos. Os seus habitantes fabricam pannos de linho e ele lã, 
exportam bois, cereaes, e- supprem ele r efrescos os navios que tocam na ilha. O 
numero elos seus habitantes anela por dez mil; elles s~o ger almente preguiçosos, 
vivem como isolados elos outros ilhéus, com quem têem pouca commnnicação . 
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Muitos cl 'elles emigram, entrando como inarinheiros nas embarcayões americanai:l 
baleeiras que nas aguas da ilha vem pescar. Ha nas Flores duas v!llas: a de S~ta 

- Cruz, com perto ele tres mil habitantes, situada l)a cos~a de leste; n' ella ex1ste 
um dos mais bellos templos dos Açores, e o s~u porto ~ pouco a~ngado; e a elas 
L ages, na mesma costa; tem mais q natro aldmas e vanas povoaçoes . Ao sul elas 
Flores cstú tiD]- grande ilhéu. . 

Convo. - E a mais pequena ele todas as ilhas ; tem 2 leguas .ele compndo e 
1 de largura ; a sua povoação não chega a mil almas, que cultivam bastantes 
cereaes, e t em gaclos em abm1dancia. A ilha tem dois ancoraelouros, dos quaes 
o melhor é o do Porto ela Casa, no lado oriental. Ella depende das Flore~ paxa 
todo o governo . . Ambas andavam debaixo de tnna tmica capitania, que fo1 dada 
pela primeira vez a D . Maria ele Vilhena. Da ilha elo Corvo se contaram n:o~utro 
tempo muitas fabulas; entr e ellas que, quando se clescobríra, se achára ah uma 
es tatua htnnana apontando com a mão para, o occiclente, como indicando o novo 
mtmclo, que depois Colombo descobriu em 1492. 

' 
O clima cl'este archipelago é geralmente temperado, o.s calores elo es tio são 

modificados pelo ar elo oceano; o thermometro raras vezes mostra tnna tempera
tma acima ele 75°, ou abaixo ele 50°1 da escala de Fahrenheit, o que corres1Joncle 
a 24° e 10° da escala centigrada; o gêlo é raro, mesmo nas montanhas, excepto 
na ilha elo Pico, cuja elevação acima do mar influe muito na temp eratura. Apesar 
das ilhas serem abundantes em a.guas , não ha n 'ellas pantanos. ·Tudo isto concorre 
para que n' ellas nrio existam molestias endemicas. As doenças mais orclinarias 
são, no inverno, as inflammatorias, que na classe pobre e laboriosa são mais fre
quentes e perigosas ; entretanto, os mcthoelos aperfeiçoados ela medicina moderna 
tê em climinuiclo a sua gravidade. Em geral pó ele clizer-se que · o clima elos Açores 
é mtuto saclio . 

O solo cl ' estas ilhas é da maior fertilidade ; porém, o atra.zamento da sciencia 
agronomica não deixa tirar cl 'elle toclo o partido; os instnnnentos ele lavoura são 
geralmente grosseiros; o grande numero ele t erras vinculadas muito nocivo ·e a 
falta ele bons caminhos e ele bons meios ele tra.nsporte em ca~la ilha, torna 'mais 
caros os procluctos da agriculnua. Comtndo, ellas produzem grande quantidade 
ele cereaes e de legumes ele toda a especie, batatas, iuhames, hortaliças, fru
ctas. ele caroço e ].Jevide, bananas, laranja, limão, vinho, linho e outros g·eneros; 
cultivam-se algLms prados artificiaes ; cria-se em grande abtmclancia toda a sorte 
de gado, e ele aves domesticas ; fabrica-se manteiga e queijos, e ha bastante lã. 
D 'es tes generos e ele outros menos notaveis produzidos nas ilhas, supprem-se 
pa.ra constuno os seu,s habitantes, e exportapi ainda tuna grande porção . A cul
nu·a em grande ela beterraba, para cl 'ella se extrahir o assucar, poderia talvez 
ser ele grande importancia, como o é hoj e no norte ela França; o mesmo se pócle 
dizer da cultura ela seda, creanclo o bicho, ou com folhas ele amoreira, ou com 
as elo cercifi; a cultura ela seda é hoj e a mais vantajo s~ nos paiz.es -elo sul ela 
Em·opa. As manufactmas são poucas, e geralmente de inferior qualidade; ellas 
reduzem-se a pannos ele linho e ele lã, os quaes bastam pai·a constnno da maior 
parte elos seus habitantes, ú clistillação de aguardente, a obras ele oleiro, á fabri
cação clé cortmues, e á ele chapéus em Angra; no Pico faz-se palhinha para cha
péus, tão boa como a de Italia; em S.1\'Iiguel fazem-se flores artificiaes ele pennas 
da maior perfeição. Varios ramos ele indnstria se poderiam com vantagem prati
car aqtu, como, por exemplo, a fabricação da farinha, e talvez a bolacha para 
exportação ; a fabricação ele cerveja c ele genebra, a clistillação de aguardente d~ 
cereaes e ele batatas, faz enclo,se uso elos alambiqe1es aperfeiçoados de distillação . 
continua. 

Em algLms annos tem-se e~portaclo elos Açores 140:000 a 150:000 caixas ele 
laranja, produzida principalmente· em S. Miguel, Terceira e Faial; 15:000 a 20:000 
moios ele cereaes, legumes e batatas, proclucção principalmente ·ele S . Miguel e 
Terceira; 15:000 a 20:000 pipas de vinho e agLtarclente, produzidas principal
mente no Pico, Faial, S. Jorge· e Graciosa. Alem cl'estes generos principaes, 
expor tam estas ilhas algmna carne ele porco, batatas doces, e outros pequenos 
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objectos, assim comb uma consideravel quantidade de pannos ele linho para o 
Brazil. Em troca elos valores exportados r ecebem os açorianos os generos ele 
agriculttha que necessitam, assim como quasi toclo s os objectos manufacturaclos. 
Os seus principaes portos de cmmnercio são Ponta D elgada, Angra e Horta; 
n'elles, em alg'Lms annos, têem entrado seiscentos a setecentos navios? ~anto 
para commerciarem, como para r eceberem r efr escos ; aos portos das mms 1lhas 
vão para este fim muitos dos munerosos navios que em sua.s longas viagens pas
sam por estes mares, assim. como os tlos americanos, que todos os am1os pelo 
verão vem á pesca elos varios cetaceos que frequentam estas aguas . 

Pelo que r espeita ao governo civil, os Açores acham-se clivicliclo s em tres 
comarcas, cada uma com um correg~clor e juizes de fóra; ellas são : Angra, Po~ta 
D elgacla e Horta; na primeira ha os juizes el e fóra ele Angra, villa ela Pr~la, 
S. Jorge e Gracio3a; na segtmcla ha os de Ponta D elgada, Rib eira Grande, Vllla 
Franca, Nordeste e Santa Maria; na t erceira os da Horta, Pico e F lores . O go
verno Ip.lmicipal é exercido nas cidades e villas por camaras, e nas freguezias 
por juntas parochiaes . A faz enda é administrada por commissões nomeadas pelo 
governo . Todo o archipelago forma o bispaclo de Angra, o qual é administrado 
por um vigario geral; a sua catheclral t em cabido ele conegos . O numero ele ecclc
siasticos em todas as ilhas é ele mais ele quatrocentos, alem elos empregados infe
riOl·es elas igrejas. D ev'e observar-se que o governo elo ~yranno ele Portugal, que 
tanto se inculca defensor da religião, e que com tanto fervor tem siclo sustentaclo 
p elo clero, devia mais de tres annos el e congruas á maior parte elos parochos elas 
ilhas, que as armas constitucionaes· este anno libertaram elo seu ferreo jugo . O 
numero elos conventos ele frades é ele vinte e tres , de freiras quinze, e ele mulhe
res recolhidas sete. 

Em 1828 os Açores eram governados por mn capitã? . g:eneral, que tinha ás 
suas orclens tres batalhões ele linha e onze corpos ele m1hcw.s c, as ordena.nç!o's , 
com algmna tropa destacada ele Portugal. Hoj e as milícias e orclcna?-ças acham-se 
suspensas , e em seu loo·ar ha -,;olunta?·ios nacionctes; os soldados elas Ilhas acham-se 

l l:l • N l ' ama gamados com os de Portugal, e todos formam um pequeno exermto tao c ts-
tincto pela sua clisciplina, como pelo seu valor, ele que são provas toclos os com-
bates que n' estas ilhas tê em tido logar 1• - . 

Os estabelecimentos de beneficencia que h a n' estas ilhas sKo : nove casas ele 
misericorcli~} e clez hospitaes, algtms cl'elles com rodas para expostos, e bons r en
dimentos. E insufficiente o numero elas escolas ele primeiras letras ; ha algumas 
aulas de latim, logica, rhetorica, assim como uma academia militar em Angra, á 
qual um decreto ela r egencia cleu em 1830 nova organisação . 

Segundo uma obra impressa em 1822, o publico r enclimento meclio annual 
elas ilhas dos Açores nos tres annos anteriores foi ele 494:000il)OOO r éis, e a cles
peza de 192:000il)OOO réis . Deve lembrar que a moeda de Portugal vale nos 
Açores nominahnente mais 25 por cento que no reino . 

.. .. .. • • • • • • • • • • o o ••• • • •• o . . .. .. ..... .. .. .. . . o o • •• • o • • • • •• , ••••• • o •• • 

As partes inferiores elas escarpas marítimas e as bases, por as:im dizer, so
bre que r epousam os cumes sobranceiros ás aguas que formam as ditas ilhas, e 
particularmente a ilha T erceira e a ele S . 1\'Iignel, são formadas ele um basalto 
bem caracterisado, contendo crystaes ele amphibole e pyroxene, mas taras vezes 
affectam a f6rma prismatica. Sobre estes basaltos r epousa em grande parte um 
grés formado ele fi:agmentos miuclos ele basalto e lava, que umas vezes apresenta 
no meio ele uma massa assaz compacta stratificacla, e cliviclicla em grandes paral
lelipipedos, por fendas perpendiculares á strati:ficação, grandes fragmentos ele 
bas~lto e ele lava porosa, ele lavas leuciticas e ele obsiclianas . E ste grés é a pe
dra ele cantaria orclinariamente empregada nas ilhas ; a sua duração é curta; mas 
o trabalho facil e precioso para os revestimentos de fortificaÇão pela fractura 
terrosa, que n' elle fazem os proj ecteis com ~percussão . Outras vezes o grão ele 
grés amiucla, a cohesão diminue, e clesappar ecem os frag·mentos ele basalto e la
vas, e tem7se uma especie ele argilla, que é em gerai pouco tenaz, aspera e pouco 

1 Tenha-se em vista que esta noticia saíu impressa pela primeira vez no anuo de 1831, 
comqnaJJto mais clescnvolvicla subscquentcmeute. 
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cluctil e incapaz ele ser aproveitada pelos oleiros ; em Santa Mal'i_a, comtuclo, ha 
cl'esta argilla v ermelha, assaz cluctil, e cl 'ella se fornecew os ol<?nos elas outl'as 
ilha.s. 

A população elas nove ilhas calGl].la-se ele duzentas e quarenta mil A> clq;;;entfi.S e cin- _ 
ooenta mil almas, 

"4 -~ - --~-· -- --
Santa Maria 

Táhua 1l~ s d!slm1 r.ias approlim:ula s 

~ S. Miguel 
das ilhas tl~s Açores onlrc si 

em lcan.1s porlngnczas de ·18 ao grau 

38 - ~ 20 \ 'l'er ccira . 
52 1 34 1 9 \Graciosa 

46 I 139 I 7 I 6 \s. Jorge 

47 1 32 I 1;2 I 11 I 3 \Pico 

57 I 41 I 19 I 12 I 5 I 1 \Faial 

95 I 77 I 5'). I 41 I 40 I 39 I 34 \Flores 

96 I 78 I 55 I 42 141 I 40 1 36 i . I 3 \Corvo 

-

As distancias que na tábua acima vão inclicacla,s não são calculadas em linhas 
r ectas : ellas são, 1porém, aquellas em que um_a embarcação, fazemlo o mais curto 
caminho possível, lJoclerá ir ele uma FJ. Ol1tra Ilha. 

A distancia ele AngTa a Lisboq, !-!-lldf!. IJOr 250 leguasl.. 

* 
Se ú anuo ele 1828 foi muito fertil em success-os grav es para P ortugal, no 

illllllecliato a situação d 'este paiz tornou"~e ainda mais critica : o rigor particlai·io, 
a lucta pelas armas, imprensa e diplomacia não deixavam cuidar elos interesses 
economi~o s ela 1~atria, que ía clefinhanclo suj eita ao arbítrio ele a]gumas potencias 
e strangen·as, CUJOS governos, sem se pronunciar em abertamente por nenhum elos 
contendores, faziam recrudescer a cliscorclia entre as facções, em vez ele apazigual-as 
ou influir sobre o prompto desenlace ele tão lamentavel conjlmctura, como mostram 
os clocmn~;~ntos que seguem, 

Ord~Il-'l do dia 

Plymouth, 1.0 de janeil'o ele 1829. - A divisão elo deposito embarcará á~a" 
nhã nos transportes que se acham promptos, Minm·va1 D elphi?n1 Lyn t e Stt~ 
zcmna. Cada um cl 'estes tran spor tes principiará a r eceb er pelo seu tlu·no a porção 
ele soldados que lhe está cl eterminacla, para o que deverão os srs. officiacs ele 
marinha commanclautes ele cliveFsos transportes acha.r-se no ba.rracão ao meio clia, 
1Jara se proceder ao embarque ela tropa., em1Jregando n 'esse serviço, não só os 
botes r espectivos elos ditos ti·ansportes, mas igualmente aquelles que se julgar em 
n ecessapios p&J.'a esse effeito. Os sr s. commanclantes elos corpos e elo· deposito 
combinaPão com os elos clitos transportes; clauclo as convenientes onlçns para que 
se cffectue est e embarque com a n1elhor ordem possível, mandando apromptar o 
Tancho ele ámanh,ã ú hora que julg-ar em necessario. -

Os sr s. co!lllllanclantes elos corpos e secções r emetterão hoj e até ;:ís quatro 
horas ela tv .. :rcl e uma relação nominal ele todas as praças de pret qqe emba~·caw, 
b em como c1'aq-q_ellas que por qualquer motivo o não fazem, clesign~clo qual o 
motivo, e comprehenelendo n 'esta r elação os m>mes elos srs . offi.ciaes que igual~ 
mente o não fiz er13m .= Stttbbs. 

1 Folhinha dct Terceira p am o armo de 1832 , publicada em .A.ugra pelo sr. Simão J os6 c~ a 
Luz Soriano, tendo por collaborad~res o já allndido Bem arclo de Sá Nogueira e Jos6 Antomo 
Guerreiro, mas este tlltimo só ua parte historica e aqnclle na geographica. • 
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Orde:tn do dia 

Plymouth, 2 de j aneiro de 1829. - O brigadeiro Joaquim de Sousa Queveclo 
Pizarro, cqmiiJ,a:qda:qte geral . d'este deposito, por occasil(o de entregar o com
mando aq sr. B ernardo Antqniq Zagallo, comq é expresso na ordem de hoj e t 
n .0 128, § 9. 0 n~to p6de deixar de manifestar os seus sentimentos de gratidão a 
todos os 'srs. 

1
o:fÍiciaes, officiaes inferiores ~ soldados, e mais pessoas de que s_e 

compõe o m esmq eleposito e que têem estado clebaixq ele seu commando, pelo 
modo poro que se cqnw01~taram COIIJ, 1m1i pequena ex;cepção, dando assim mais 
mna prova de set~ cayact,er e obecliertcia á disciplina, que tem causado grande 
admiração ás auctqridacles cl' esta heroica cidade e feito g·anhar a es tima a todos 
seus honradp,s l:j.abitantes, cqmo por mais ele 11.ma v ez tem sido afiançado ao dito 
brigadeiro, que cqm ~stq se l~sqnjcia, venclq que os brayos que o acompanharam 
atravez ele tantas privações e trabalhos, sabem mqstrar· em 'todas as occasiões c 
logares que são pprhlgqe?,es clignos cl'este n~me; seria uma injustiça ).ll.encionar 
particularmente os nomes cl 'este 011 cl'aquelle individuo elo clepp,sito, porque todos 
unanimeme:qte conc~q·e~·arn para a rnan:utenção e clecorp da n~çfi,p a que perten
cem, esmerau.dp~se para que· a sua conducta nãp fosse manchada, sendo este um 
exemplo )llais pa~·a ·a glçn\ia elos martyres ela l egitimidade, como nqs appellicla a 
nossa adorada i:~irtha, a senhora D. Maria II. R ecebam, pois, todos o& portn
guezes leaes os vivos f:l cprcliaes sentimentos ele gratidão elo brigacleirp Pizarro, e 
estt;jarn bem certos que a sua sorte será a elos seus companheiros ele armas, poi s 
este é e será sempre' o seu timbre e lJl·azão; em consequencia, pois, ele h~j e em 
diante toda a corresponclencia passa a ser rentett,icl~ aq ditq s~· · cqp1nel Zàgallo. = 
P 'iza?'?'O. 

.carta 

Lonclres, co 2 j anvier 1829~ - Mr. le duc: - ,J.'n:i eu l 'honneur .de recevoir· 
avant hi er au soir votre lettre clu 30 elu mois dernier, et j 'avoucrai à y . ::tJj. q1-1e 
la rés.olution qu'elle m'annonce me pértetre cl'tme vive e1~uleur. · 

V. E. insiste ele nouveau sur la nécessité d' éloig·nq· immécliatement ele Ply
mouth les , militaires portugais qui l:l'y tróuv~~e:qt ~--~L11lil:\ . Je me fl.atte qu'cHb mo
ment ou f' ém·is) c1uatre bfLtirnents ele transport, chargés ele monde, qui deptús 
qtünze jours se trouy.-aie:ttt c1éjà prêts à partir au premie:r vent favorable, auront 
mis à la voile. J e m'occupe avec toute la célé~lité ppl:lsible de préparer ceux qui 
cloivent les suivre, et j e puis assnrer V . E . que clepl(ÍS le :p:toment oi1 j e ]ui ai 
cléclaré qne ces inclividus partiraicnt, plutôt' que d' accepte:r los CRnclitions que I e 
gouvernement britann~que met~ait ~L la conti:quatiqn ele leur l:léjquy en Angletcrre, 
c'est-h-clirc, celles cl'être clis séminés sur différ ents ppints marqn6 '! par V. E., et 
l e~ officiers séparés eles solclats, depuis ce 14oment, clis-j e, on t(es t iJwessannnent 
occupé ·eles préparatif& ele lew· départ. V. E. a clft êtl~e inf01~mé ele ces préparatifs 
ainsi que ele l'impossibilité ou les vaisseaux se t10nvaient clepuis IJlnsieurs se
maines ele quitter Plym.outh, en raison ele la continuité eles yents contraíres, clif
fi.culté que ni les orclres du gouvernernent bútannique, ou tqute ma bon:Í:te volonté, 
ne pouvaient leur faire stumonter: 

L e changcment ele temps qtti a eu liet1 clepuis him~ me fait cmire qu'il serait 
trop tarcl pour lem· env.oye1' de nquveaux orchles . D'ailleurs, nu~. le cluc, j e s1ús 
fermement convaincu que ces inclividus cn se elirigeartt ym·s t'1 e ele crerceira ne 
font que se prévaloi~· cl'tm droit qu'on ne saura.it leur contester sans injusti.ce, 
et que bien loin ele v.iolef la neutralit~ ele sa rnaJ es té b~itmmique, ils la respec-

1 Em 31 de clczcm.]).ro anterior orclcnúra-se o segu inte: «COI:T)O s. ex." o sr. general Pizarro, 
por m.otivo elo seu emharqilC para o Rio lle J aneiro, não pócle contin.nn.r no comn'lan.clo · elo depo
sito ele que estava encarregado, 6 nomeado para substituir aqnclla commissão o sr. coron el elo 
r egimento n.0 21, Antonio J oaquim Cayolla, o qual deverá prindpia,r n.'aqnellc ex1~ecliente logo 
que s. ex." embarqt:e"- NC!, dia 2 cl~ ja~J.eiro , porém, saíu e . ·t'out~·a di spos_ição : "'l'en clo sido no
meado por uma cqmv?caçao de ~l1~tgmdacle? sr . ~oron?l Antom? J oaqtum Cayolla para tomar 
0 com.manclo elo depostt o e sub st1~mr o sr. bnga.cleuo P1zarro, cl01xa ele te1· lagar esta nomca\\i.to, 
porque prefere a autig n}da.cle do sr. ' eol·oocl Bcmarcl? Antonio Zagn:llo, como ma is antigo de 
gracl1wç.ito, o qual clcYCl':L tom:Lr o c11.mmando rlo clepos1to, scg nnclo cl cs1gna a ord em de hontcm, . 
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tent, comme ils cloivent; en quiW:mt, sans armes, et sur cle.s vaisseaux marchancls, 
le t erritoire ele sa majesté britannique, pour se r enclre clans une lle clont sa 
majesté la r eine ele Portugal est souveraine ele facto aussi bien que de ju1·e. 

· Les clernier es nouvelles que j 'ai r eçu ele T erceira sont clu 18 clécembre, et à 
ç:ette époque, i l n'y avait point dans cette 'lle ele gumTe civile~.· COIIl:lJle V. E. le 
suppose, et elle se b:ouvait tm~te ent'ie1·e sons la clomination clu g~mvern,ement qui 
la r égit au nom ele sa maj esté la reine JYiarie II. . 

Le gouvernement britannique pouvait certai.:p.e:p1ent obj ecter ~ c::e que les 
sujets cl'une souveraine, amie et alliée ele sa majesté britannique, se elirigea.s: 
se'ut ver s lm territoire qtwlconque appartenant de j twe à cette SQ.nveraine, mais 
qui de facto se trouverait sons la eloi:riinatiçm clu gouvernement que j e considere 
comme usurpa tem; mai s il me para.lt éyielent que le gouverne:pl\3:p.t ele sa :p:wj e.sté 
pritannique ne p et\t, sa:çj.s se clévier c[e la :p.e11ti·alité qu'il pro,fesse, les empêcher 
ele retourner ve~· s la patrie qui lem ~·este apr~s lem avoir r efusé la p ermission 
ele r ester eu Ang:lete~·l~e, à moins cl'y être elispm;sés ! Et c.e~·tes la Jecpnnaissance 
çlu titre et eles clrpits ele sa maj esté tr~s~:fielel'e es t de bien peu de valel-q_', si la 
:p1ême puissance, qui les r econnalt, l 'empêche el 'envoyer ses sl:\i ets elans un pays 
qui se conserve SQl\S sa do,minatiqn mais qui peüt ·avoir besoin, el'eux pour sa 
çl éfense. 

V . E . me rappelle ce qui a eu lieu il y a deux ans, à l 'égarel eles portugais 
:rebelles, que sa tfiajesté cãtholiçp.1e1 ~ la demande eles gouvernements ele Por
tugal et el'~glete:rre, a eli sp ers~s, sur eles po4Its étoign~s ele la frontier e ele Por-
tugal. · · 

J e ne puis concevoi:r que les cleux cas lui semblent pareils ! L es inclividus 
~loni il s'agit avaient e.ffectué c't dijj'é1·entes ?'ep?·ises eles ir~;uptipns à main armée 
en Portugal; ils avaient é tê proté!?;és, armés, organisés en E spagne. L e gouver
:Jlement espag·nol lui même (et si j e ne me trompe v. E. :fit obse:ryer cette cir
ç:onstance en pa:rlement), avait clisposés ses troupes ele maniere à mena.cer le Por
tugal cl'tme ;:tggressiQU, et el 'apr es cela le secours eles troupes britanniques qtte 
,i'eus yor~·e ~le. mon gouvernement ele solliciter était .confomn~ à l 'esprit eles traités 
que Je reclama.ts, et le gouvernement espa.gnql avmt comm1s npn seule:p1ent une . 
déviation ele la neutralité, mais menacé el'tme a.g·oTessi"n le Portug·al et dorÍn" . l tJ :1 ' F' une .JUSte cause c e guerre. 
. ~insi la demande qllÍ fut subséquemment acl:pessée à la cour ele Maelriel était 
J,u~ tt:fi ée par, c~e~ actes cl~j~ comm~s. et clevenait_lme gar~ntie nécessa.ire pour en 
evlter la 1:épetltwn. Comment seratt-11 clqnc poss1ble ele Ctter tm t el ]J?'écédent pom 
l 'appliquer au ra.s actuel, ou il n'y a eu ele la part eles portlwais auctm a.bus ele 
l 'asyle qtü leur a été acco~·elé en Anglete:p:e, ui · auctm a.cte q~'on plússe lelu· im
puter comme lme violation de la neutralité de ce pays? Et comment le gouver
n ement britannique peut-il se croire o?lig:é P, in,te:rvElnir pour emp~cher sa :p1a;j est~ 
tres-:fielele el 'envoyer quelques tms ele ses propres troupes, qui se t:ypuvent dans 
un pays neutre, ver s tme partie ele ses état s on ~lle est actuellement 1·epçmmw et 
obéie comme légitime souverain e? 

En adressant ces observations ~ V. E . Je ne fais que m 1acquitter, P, :regret, 
cl 'un dernier et pénible devoir, cl 'autant plus nécessaire que V. E. m'annon~e une 
r esponsabilité qui j e pense ne cloit pas 1:etomber sur moi . . 

J e terminerai en annonçant à V . E., que j e remetb:ai la copie ele cette leth:e 
à S. E. le mal'qlús ele Barbacena qui, en 'sa qualité de plénipotentiaire et ele clé~ 
légué ele l'augnste pere et tuteur ele sa majesté la 1:eine de· Portugal, se u·ouve, 
j e m·ois, clans le cas ele elevoir correspondre officiellement avec le minist~re ele sa.· 
D;J.aj esté britannique, sm· les intérêts de sa maj esté tres:ficlele . 

., J 'ai l'honnem· cl 'êtr e, etc. =Le mar·q_tds de Falmella. - S. ~- le duc ele Welc 
ling·ton, etc. i · 

• 1 Copiada fi elmente do livro com o titulo Papc1·s respecting tlte ?'clations between Great BTi: 
tai·n and P01·t~•gal . A que está nos D espachos e co?"''espondencic~ do duql•e de Palmella diverge 
muito quanto á r edacção, em .conseqnel}Cia elo coordenador d'aquella obra ter feito sem o ~e, 
nor escrnptllo muitas emendas nos documentos diplomaticos quando os mandou imprimir, ass1m 
omo omittin alg uns ele summa importancia. 
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Oflicio 

(Extraclo do 11.0 3) 

L embya11.do-m!O) ele qlHl a esta hora hajam ahi noticias ele um prospero resul
tado da missão ele lord Strangforcl, me parecia occasião de' lembrar a v. ex." que 
esta côrte não tem difficulclacle alguma em reconhecer o governo ele sua mages
tacle :fi.cleli s,o ima logo que UJS curtes influentes da Emopa o reconheçam : portanto, 
logo . que y. ex. a saiba que assim acontece, poderà levar á presença de sua ma
gestacle que nem ha difficulclade em o reconhecer, nem ele me acceitm: a mim na 
qualidade ou caracter que sua magestade se dignar mandar-me. 

Roma, 2 ele janeiro ele 1829.= iVlcmznez ele Lcw1:acz.ioJ. Antonio~. 

Circula1v 

ru.mo e ex. mo sr. - Tenho a satisfação de participm' a v. ex. a que hoje recebi 
noticias do Ri.o ele Janeiro de 25 ele novembro, traziuas por Luiz da Silva Man
sinho ele Albuquerque, a quem ett havia expedido para aquella côrte, a fim ele in
formar cabalmente sua magestacle o imperador de tudo quanto cliz respeito aos 
negocios ele Portugal, e solicitar as medidas decisivas que se faz em necessariafJ 
para sustentar a causa de sua augusta filha; sua mag·es tade mantinhacse na firme 
resolução ele não prestar Ottvielos ás pl'oposições que os gabinetes da Europa lhe 
haviam clirigido na teléq. ele o induzir a prestar-se a alguma trap.sacção. Con
stando porém no H.io de Janeiro que a senhora D. Maria II havia chegaclo a In
glaterra, e achando-se p marquez ele Barbacei).a munido elos mais extenso~ pode
res ele sua mag·estacle imperial na qualidade ele tutor ele sua magestade a rainha, 
não era possivel adqptav-se no Br~tzil nenhuma resolução definitiva, omquanto se 
não recebesf;em as conl.ll).ttnicaçõ!'ls que o marquez ele Barbacena, ele accorclo com
migo, transmittitt ::J. sua magestacle o imperador pela deputação que ele aqui par
tiu nos fins ele outubro. São, porta.nto, as 1:espostas da dita dcputaçf1o que elevemos 
aguardar como decisivas, c considero entretanto como favor~v~l agouro a resposta 
negativa quo Sll.[J. magestade dou. a lord Strangforcl. 

Vae 0011ia jt~ntameute GOJIJ. cstf!. ca:1.1ta ele um dos officios que por esta occasi~io 
r ece"J;>i elo secretario elo imperial gabinete ~ 

A hom ení que esm,evo elevem tel' jú saiclo ele Plymoutl:]; quah'ü navios de trans
porte COID po.rte elos nOSSOS 1:ofugiaclos em elirecção Ú ilha rrerceiva, OIJ.de t enta
rão desembm:c~q: , se não fore1u impedidos por forças ing-lezas, como se me torn 
annunciado qtlC o serão. :ij'este caso scgui1:ã.o derrota para, o Rio do J al).eiro, e 
eu procurarei inh:oclnzi1: p.or out~>os meios algtms soccorros n'aquella ilha, que toda 
se acha reconhecendo a legitima auctoriebele ela rainha minha senhora. 

Deus gt1arclc a v. ex.a Lonch·es, 6 ele ja.neil'O de 1829. -- Ill. 1110 o ex.mo sr. 
conde elo Ftmchal.-::- 111clll'quez de Pr:tlrneUct 2• 

Copia acil:qa allu<lida 

Rio de Janeiro, 23 ele novembl'o ele 182S . .,....,..lil.'" 0 c ex .fTl0 Sl'.-r.J.lcnho a honra 
ele dirigir-me a v. ex . a em conformidade {Ls ordens ele sua magestacle o imperador, 
mc~l amo, para particÍ.IJar-lhe que o mesmo senhor tem vea biela em devido tempo 
todos os seus officios até o n. 0 29, e que novamente manda louvar a v. ex." o seu 
zêlo o aclhesão que mostra. á legitima causa ele sua ma.g.estade :ficlclissima a se
nhora D. Maria II, e na qual espe1:a que v. ex.a continue ajudando com os seus 
consellws ao marquez ele Barbacena, quo, como jú participei a v. ex. a, ia munido 
ele plenis'simos poc1cres para f::J.4C!" tuc1o ql1anto fosse IJ.e.cessario p a bem ela nação 
porttlgt~e2J.a., - ·· 

1 Todos os oHj,cios que n.pFcscnt!'i.mos em CNtracto, po11 ser de pouco intCJ>cssc político pam 
Portugal . f). pa1·tc rcstq.ntc, foram cllrigidos q.o v[scqnc1c ele Santarcm, ministro elos ncgocios cs-
trangciFos. · • 

2. Identica para Nuno Barbosa ele Figueiredo, Pat·ís; Luiz Antonio de AbJ:cn c tima, Hay.a; 
Josá Guilherme Lirr.m, Madrid; .José Mauricio Correia, Stoclüwlmo; Fxancisco José Holh-igucs, 
'fíui.m i Christovão P.cdn.> c~e lVIoJ•aes Sarmcuto, Copenha.gue i José Amado Grchon, Napolcs; 
conde de Sabngal, B.io ele J~nciro ; Joaq.tüm Banoso Fcroil·a, Washington. 
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C . . 1 l . . ~· t h l . 111 1110 mnp1-indo esta nuperta c etermmaçao, en o o p~·azer L e ass tgnat:-me.- - . 
e ex.mo sr . marqne~ de Palmella, etc., etc. _ Fhtnc~.sco Gomes dcb Sd'IXt . 

PastQra~ 

Patritius I, cavcli~alis patriarcha li.sbonensis. 

A todas as pessoas assim ecclesiasticas, como secuhmes d' es te nP.ss o patriar
chado, saucl e e b~nção . 

Fazemos saber que, tendo o santíss imo padre L eão XII, c1ue ora preside fe 
lizmente á igrej a universal, pelas suas letras apostolicas, quJ3 começam Quo gTá
V'iom ?nc6lc6) ele 13 ele mar ço ele 1825, r enovado e excitado a observancia ele dif
ferentes bullas publicadas por alguns dos r omanos pontífices, seus pT.ed.ecessorcs, 
contra as seitas e sociedades secretas, condemnanclo elle mesmo no'van}ente as r e
feridas socieclades, não só as denominadas p edreiros livres, mas <mtras quaesquer , 
que cl'estas se têem derivado, como pado monstruos.o ela st~a impiedade e elos seus 
delírios, que professam debaixo ele cliffer entes nomes os mesmos sacrílegos prin
cípios da destruição elo altar e elo throno, comprehenclenclo a sentença ele sua san
tidade, não só as que actualmente existem, mas ta.mbem as que com o tempo se 
possam formar , debaixo ele qualquer denominação, e não se tendo até ao presente 
publicado de uma maneira authentica n'este nosso patriarchaclo as s.obreclitas le
tras al)ústolicas, quiz a Divina Providencia que devessemos á r eligifio , ao zêlo e 
á ·piedade ela imperatriz rainha, minha senhora, a sua publicaçã.o, c.qm a tracluc
ção portugueza á margem, mandada fazer e imprimir pela mel;lma aug:u[?ta senhora, 
a que el-rei, meu :;lenhor, foi servido accordar o seu r eal beneplacito e ·egio au
xilio, para que hajam ele pubiicar-se n'estes :;~eus rein.o:;~ e domínio'.! . • 

Nós, meus amados filho s, não cessf~mos el e b emdizer o santo nome elo Senhor 
que por este modo nos qtúz facilitar o cumprimento c1,o nosso de.ver , inspirancl~ 
tão sant~ e tão saudavel conselho á. impeuat:t:iz rainha, minha senhora fazendo U1)
parecer n~ella turra nova Pulchmlia, imit~clora elo seu zêlo, e dos seus cl esve!os p~la 
conser vaçao e ptu·eza da santa fé cathohca, e mer ececloua dos mesmos eloo·ios que 
~tm S. L~tio lVIag;no e os pa~es do concilio de Calceclonia., tributani..m áquella ~anta 
1~peratnz . C~ews do m:u ~;~ profLmdo respeito para com as religiosas e sublimes 
v1rtudes de tao e:.x.celsa senhm:a, e' penetrado 0 nosso coracão de todos os senti
mentos el e gratidão que pócl e inspirar a grandeza elo ben~ficio e i O'ualmente o 
r egio auxilio com que éb·ei, meu senhor, 1wu um effeito visível da ~tua e santa 
religião, que fervo1:osamente domina em seu r eal animo, proteo·e a santa igr ej a 
em tão calamitosas circumsta:ncias, implorando nós todas as benÇãos elo céu sobr~ 
suas magestacles, apr essâmo-nos a da1' toda a publicidade ás sobreditas letras apos
toli~as, 1)-ft ve~·são povtLlgneza, C{Ue são do teor seguinte. 

~eão bispo, servo (los senos de Deus 

Para perpetue. memoria 

Quanto mais gl!a:ves e perigosos são os males que ameaçam ao rebanho de 
J esus Cru:isto, ·nosso Deus e salvador, tanto maior cuidado e vigilancia devem pôr 
em GS r eprimi!.' e afastar os romanos p'Ontifices, aos quaes na pessoa de S . Pe
drq, prinaipe elos apostolos, foi commettido o poder e o cuidado de o apascentar 
e Feger . Collocaclos na eminente atalaia ela igrej a, é a elles que pertence clesco
briJJ de mais p eJJto as ciladas qtle os inimigos elo nome christão machinam para 
destrui:~; a igrej a ele J esus Christo (o· que nunca por certo conseguirão), e não só 
inclical-as e manifestai-as aos fi eis para d'ellas se acautelarem, mas com sua au-· 
ctoriclade afastai-as e exterminai-as . Reconhecendo que este gravíssimo peso lhes 
fôra imposto, os pontífices romanos, nossos p:uedecessores, empregaram constante
mente os desvelos ele bollJ- pastor; e não s6 com exhortações, doutrinas e decre
tos mas até com a mesma :vida dada pelas suas ovelhas, ctúclaram e trabalha
ra~ em p11ohibil1 e totahuente ~xtinguir t~cla~ as seitas que ameaçavru;n a. ultima 
ruin a da igl!ej a. Nem s6mente p ela antigmdacle dos annaes ecclestastlcos se 

2 
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lJóde colligir a memoria cl 'esta vigilan,<.;ia po~titic içb. O que se tem p\·atícado, em 
nossos 1:empos, e ele nossos pacs, llelos po.Qtifices romanos, para se opporem ús 
seitas secretas c1'esses homem; q"l-\e machinam contra J esus Christo, prova-se 
com toda a evidencia, porque, tanto que Clemente XII, nosso preclecessor, viu 
que a seita clo,s pech eiJ;os livres, Oll Íl;anc-maçons, ou ele qualquer modo que se 
chame,,- cada veZi engrossava maís e tomava novas fo,rças, e a qual pm muitas 
rasões sabia q1:1;e , não só era susp.eita, ~nas cleclarada1:neute üümiga da igr eja ca
tholica, houve lJOr b.em concle:rnn,al~a po~· l1ID,a sabia e la:rga btula, que principia 
J!n erninenti_, publicada a 27 ele ab:dl ele 1738, cujo teo,r é o, seg·uinte : 

<,Clemente bispo, servo elos servos ele Dec1s. A, t ().clos os {i,eis christãos , saucle 
e· benção apostolica. - CollocadoH na eminente a,talaia c1.o apo,stola_c~o , )?Ol' disposi
ção da clivina clemencia, bem que sem proporcionados :rneritos, CQ111 p \'lrpetua ap
plicação e ·desvelo (quanto o céu nos permitte), segm1clo julgâmos se:r- da nossa 
pastoral providencia, cuidâmos em toclas as cousas, pelas quaes , fechada a porta 
aos erros e aos vicios, melhor se possa conservar a integridade ela r eligião, catho
lica, e expulsar ele todo o orbe catholico, n' estes clifficilimb,s tempos, os l?erigos 
das perturbações . · 

«Assim, anmmcianclo-nos isto até a fama publica, cons to"LI~no~s Cflle êl_llatacla e 
largamente se cliffi.mclem, e vão cada vez eng~·o,ssan,clo mais algttmas socieclacles, 
ajuntamentos, congregações, ~ggregações e conventim-0-os,, chamaclos vulgarmente 
de pecb-eiros livres , oú ftanc-maçons, ou por outro qualquer nome, segundo os 
varios idiomas, rias quaes alternativamente associam homens de qualquer r eligião 
e seita, contentes com certa affectacla especi~ ele honestidade natural, e com ím
penet~'avel ligação, segundo as leis e estatn.tos que se têem formado, e que elles 

. se qbl'igam ~ encob!'ÍF com inviolavel sig:illo quanto ás escondidas praticam jun
tns, tan,to CQID, apm•taclo j nramento

1 
dado na sagrada bíblia, como tambem com 

g:t,'avissimas J? €l11as, 
<<Mas como seja tal a natureza ela maldade que se descobre e cU brado, que 

a manifesta, d'aqui veiu que estas associações ou conventiculos, tão veheme:ate 
suspeita causaram no espírito elos fieis, que o mesmo sej a fallar em taes ~tg·gre
gações entre os prudentes e honrados, que incorrer na nota ele praviclade e per
'ver siclacl e, pois que se não obrassem mal não aborreciam tanto a luz. O qual ru
mor ou fama chegou a tanto, que em muitos paizes já as mencionadas socieda
des se acham proscriptas e desterradas velo J?ocler secular, como contrarias à se
gurança elo s estados. 

<<Nós, portanto, ponderando os gravissimos clamnos que, quando mais não seja, 
cl'estas sociedades ou conventiculos P~'ov@m ao socego temporal dos estados, assim 
como á saucle espiritual das almas, e que })Or isso de nenhum modo se confor
mam com as leis civis ou canonioas, sendo que pela divina palaVI·a s~jamos 
admoestados, que se eleve vig•iar ele clia e de I].oite, como servo :fiel e prudente, 
posto á testa ela familia elo Senhor, que tal especie de homens não minem a casa 

.como ladrões, e não forcej em por derrubar a vinha, á maneira das r aposas, isto 
é, que não pervertam os corações do s simplices c asseteiem occultamentc os in
nocentes, para embaraçar o larguissimo caminho que cl'ahi poderia· abrir-se, para 
imJ.Jlmemente tramar iniquidades , e por outro ~ justos c raci.onavcis motivos a nós 
pateútes , com o conselho de algLms do s nossos veneraveis iTmaos, carcleacs da 
_santa igreja romana, e tambem de nosso motu proprio.., .. sciencia certa e madura 
r eflexão, e com todo o nosso poder apostolico, cletermintmws e decretân1os con
clemnar e prohibir, como condemnâmos e prohibtmos, pela nossa presente bulla, 
para sempre valiosa, as clitas sociedades , jcmtas, ajcmtamentos, congregações, as
sembléas ou conventiculos de pedreiros livres, ou frana-maçons, ou qualquer que 
seja o seu nome. 

aPela qual m são, estreitamente e em virtude el e santa obecliencia, orclenâmo s 
a todos e a cada um elos fieis .christãos, ele qualquer estado, grau, condição, or
dem, dignidade e preeminencia q_ue sej am, leigos qu ecclesiasticos, tanto secula
res como 1·egular,es, sem que seja necessario nomeai-os aqui cada um em parti
cular, q_ue nenhum, debaixo de qualquer pretexto ou, estuclacll't côr, se atreva ou 
premedite entrar nas sobreditas so_çi (Oldades ele pedreiros livres, o.u fT~nc-maçons, 
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ou Llc qualquer ·outro mo<lu denominadas, nem propag~~l-as, a:Uraçnl-as, ou em_ suas 
casas ou domínios ou em parte algLuna recebel-as e occultal-as, n'ellas ahstar- 
se, ag;gregar-se, o~ ter parte, nem tão pouco c1ar poder ou commocliclade, para 
que em .alguma pa,rte se convoquem, nem ministrar-lhes cousa alguma, ou pres
tar-lhes conselho, auxilio ou favor abertall)-ente1 ou em ~~!:Fedo, clirect4. ou in~li
rectamente, por si ou por outros, de ql.J:alqt~-er ' moclo; J:!.Elm m~s~o exhortar, m
duzir, provocar ou per suadir a outros qt.1e se alistem, contem ou mtervenham em 
taes sociedades, ou de qualquer modo as aj Llclem e fomentem, mas antes q11e _to
talmente se devem abster das mElf$'mas sociedades, das suas rhmiões, ajljJltq.n~.en
tos, congregações, assembléas El cOJ~ve~ticulos 1 sob pena ele exco~unl].~o; p.a qual 
ficarão sem mais alguma cleclaraçrlo inCl}rSO i? pelo mesmo farto todos aquell~s que 
tiverem contravinclo a està pro~bição, C01J10 acima fica dito, ~ da q1}al excom
munhão ninguem poder~ o gt~l' o b~n~ficio ela absol-yição (~?alvo ~m artis·o ~e p10rte )1 

senão por n6s ou pelo romano pontífice que p.'esse tempo f'l~Í ~?tir . · · . 
«Queremos alen1- d'i ~? to, e mai]:dâmos q11-e tal]: tO os ~ispos · ~ p1:elaclos supeno

res, e outros orclinarios elos logares, com'o os inq-q.i sidor~s que houver em qual
quer parte contra a heretica pravidade1 proc~d.ain -~- inquiram contra os transgres
sores, sejam ele quE) estado, gra~11 f'OI]:c1ição 1 ordem, dignidade ou preeminencia 
forem, e com adequadas penal? Oi? castiguem e obriguem como vehementemente sus
peitos ele her E)sia; pois lhe damos El conferimos liVTe faculdade a elles e a qualquer 
cl'elles, ele proceckr e ip.qt~-irir contra .os mesmos transgressores e de os obrigar 
e 'castig·ar, r;eque~·-~ndo mesmo para isso, se preciso for, o auxilio elo braço se-
cular . ' 

«Queremos; pois, que ás copias, mesmo impressas, ela presente, assignaclas por 
qualquer notario publico, e auctorisadas com o sêllo ele pessoa con_;ltituicla em cli
gniclacle ecclesiastica, se preste a mesma fé que se daria ao proprio original, se 
se apresentasse ou mostrasse. 

«NingueJl!., pois, se permitta infringir este acto ele declaração, conclemnação, 
preceito, prohibi.ção, ip.t13rdicto1 IJ.em com temeraria ousadia oppor-se a elle, mas 
se algueni presumir tentaF isso, saiba que incorre na indignação ele Deus omn.i
potente, e elos apostolos S . Peclro e S. Paulo. 

((Dado em Roma, em Santa Maria Ma:ior, no anno da encarnação elo Senhor 
1738, aos 27 ele abril, e no anno oitavo do nosso pontificado. n ' 

Com tudo, todas estas cleterminaçõ~s não pareceram bastantes a Benedicto XIV, 
tambem nosso predecessor, ele respeltavel memoria. Fallava-se muito e por toda 
a parte nas conversações, que a pena de excommunhão imposta na bulla ele Cle
mente XII, ha pouco fa.Ueciclo, já não valia, porque Benedicto XIV a não con-
firmára. · 

Era na verdade um absurdo contestar que as leis dos pontífices anteriores 
não valiam, não sendo expressamente confirmadas pelos seus successores, quando 
alem cl'isto era patente a todos que a bulia cl~ Clemente X+J fôra muitas vezes 
ratificada por Beneclicto XIV. Comtudo, par~· tirar esta astuciosa cavilação das 
mãos elos sectarios, o mesmo Benec1icto XIY julgou a proposito que devia pu
blicar uma nova bulia, que principia P?·ovidap). de 18 ele março de 1751, na qual 
confirmou a bulia ele Clemente XII, r efericla pelas mesmas palavras, especifica
damente, e a qual se r eputa mais ampl~ ~ e:fficaz . A bulla ele Beneclicto XIV é 
a que se segue : 

((Benedicto bispo, servo dos servos d.e Deus - Para perpetuamemoria. - Não s6 
res_peitt~mos as providas leis dos 1:omanos pontifices1 nossos predecessores, e suas 
ordenações, Cl~o vigor ou possq. att,enuar-se pelo c1escuiclo humano, ou extingn_ir
se, mas até julgâmos que cle:v.emos corroborar e confirmar aquellas que ganham 
nova força e pleno vigor, em' causas justas, graves e urgentes, pelo novo apoio 
ele nossa auctoridacle . 

<<ÜO:Jl!. effeito, o nosso predecessor, ele feliz memoria, o papa Clemente xn, 
por suas letras apostolicas, dadas a 27 de abril, no anno da encarnação elo Se
nhor ele 1738, oitavo elo seu pontificado, e clirigiclas a toclos os :fieis christãos, as 
quaes começam :Jn eminenti, conclemnou e prohibiu perpetuamente algumas so
ciedades, juntas, ajmlta.mentos, congregações ou aggregações, conventiculos, vul-
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garmente chamados de pell.reiros livl'es, ou franc-maçons, ou de· qualquer oníso 
modo denominadas, então largamente di:ffcmcliclas lJOr algtms paizes, e que com o 
tempo íam augmentando, mandando a todos os fieis (sob pena ele excommunhão, em 
que ipso facto incorriam, sem mais cleclal'ação algmna, e da qual ni11guem poderia 
ser absolvido senão pelo pontífice romano, então existente, excepto em artigo ele 
morte) que ninguem se atr.evesse ou pretendesse entrar n' estas soc\eclacles, ou. 
propagai-as, favore.cel-as, recolhel-as, occultal-as, nem alistar~se , aggregar-se ou 
interessar~se n'ellas, e de qualquer outro modo, como nas mesmas letras (ou bulla) 
mais largamente se contém, ct"\io teor é o seguinte, a saber, etc., etc., e te . 

«Como, porém, houvesse individuas, segtmclo nos consta, que não cluvic"l~ltl;l 
affirmar e blazonar em publico, que a dita pena ele excommlmhão, imposta, como 
fica r eferido, pelo nosso predecessor, já :não valia, por isso mesmo que a clita buHa 
atraz referida não tinha sido confirmada pol' nós, · co1no se se xequeresse ele qual~ 
quer pontífice successor expressa confirmação das constituições apostolicas exis ~ 
tentes , expedidas pelo seu predecessor; · 

<<E como tambem nos fosse insinuado por alg-tms varões pios e tementes a 
Deus, que para tirar todos os subterfugios, e declarar a conformidade ele nosso 
animo, com a mente e vontade elo mesmo nosso predecessor, seria de grande uti
lidade que jtmtassemos o su.:ffragio ela nossa confirmaçãt> á bulla elo nosso pre
decessor: 

ccOumpre se saiba, que nós até aqui benignamente temos concedido absolvi
ção da incmsa excolD.lmmhão, tanto antes, como principalmente no jubileu passado, 
a muitos :fieis christãos verdadeiramente arrependidos e contrictos ele ter em violado 
as ditas constituições, e que prometteram de todo o coração se apartariam das di 
tas sociedades ou conyenticulos, e mmca mais tornaria~ para o fntul'o a e:p.trar 
n'ellas; e igttalm,cnte que comm1micámo s aos penitenciaria s por nós deputados. a 
faculdade ele poderem dar em nosso nome, e por no;;sa auctoridacle, a mesma absol
vição aos penitentes cl'esta nature:zm, que a ell.es ooncorre~~em, nunca taro,bem dei
xando ele instar com solícita applicação ele vig-ilancia que se procedesse, pelos com~ 
petentes juizes e triblmaes, contra os violac1ores ela ·mesma bulla, segundo a ex
tensão do clelicto, o que elles muitas vezes fizeram, no que não só demos prova
veis, mas evidentes e inclubitaveis argumentos, elos quaes assaz claramente se 
deverão inferir o sentido e a firme e delicada vontade ele :qosso animo ácerca elo 

'vigor e subsistencia da censura imposta pelo dito Clemente, nosso predecessor, 
como fica r eferida; porém, se alguma opinião houver contraria a nosso r espeito, 
'nós a podemos seguros despr ezar, e deixar a nossa causa ao justo juizo ele D eus 
omnipotente, lembrando-nos aquellas palavras, que consta eni outro te'ml)O se r e
citaram entre as sagradas orações: <<Rogâmos, senhvr, façaes que não attenclamos ao 
<<vituperio elos juizos r eprobos, e vos pedimos que, calcada apropria maldade, nfi.o 
«consintaes nos aterremos com injustas cletracções, nem nos enreclemos em ca,pciosas 
«adulações, antes só amemos aqlúllo que vós ordenaes » ; como traz um antigo missal, 
que se attribue a S. Gelasio, nosso predecessor, e que foi publicado pelo vene
ravel servo ele Deus, José lVIaria, cardeal Thomazio, na missa que se intitula 
Oont1•ct pbloqttentes (contra os maldizentes) . 

«Para que comtudo se não possa dizer que omittimos cousa alguma, para 
que facilmente possamos tirar o pasto a mentirosas calumnias, e tapar-lhes a bOca, 
ouvido primeiro o parecer ele alg1ms veneraveis carcleaes ela santa romana igreja, 
no13sos irmãos., decvetâmos oonfirmar pela presente a mesma bulia elo nosso pre
elece~sor (como aoima :fiGa in&erta, palavra por palavra), a qual é a mais ampla e 
e:fficaz, assim como de sciencia oerta, e aom plena auctoriclacle apostolica, em tudo 
e por tudo, pelo teor elas presentes letras, a confirmâmos, validâtmos e innovâ
mo.s; e queremos e elecretfimos tenha perpetua força fl e:fficacia , como se origi
nalmente fo sse expedida ele nosso motu proprio, auctorielacla e em nosso nome. 

<<Entre, pois, os gravíssimos motivos ela sobredita prohibição e conclemnação, 
ap.mmciados D.D bulia atraz transcripta, tm1a é, que nas ta es sociedaclci> e conven
ticulos assoGÍam reciprocamente homens ele qualc1uer religião ou seita, do que assaz 
se manifesta .quão grande perdição ele ahi possa resultar á pureza ela religião ca
tholica. A outra é o yinculo ape1:taelo e Ín)Ve110travel elo segredo com o que occul-
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tam. 0 que se faz em se tHl conventiculos, aos qua~s justamente_ se p~cle applicar 
aquella sentença ele Cecilio Natal, em Minucio Fehx:, em b em chversa causa: <<As 
~<causas honestas sem_l)r e folgam com _a publicidad.e, e as malcla~es_ gostam ele segre
~< clo » . A terceira é G juràmento com que se obrigam a guardar mvwlavelmente o tal 
se.Q:reclo como se fôra licito a alo·uem por encobrir qualquer promessa, antes ma-
~ ' :s ' l . tar-se elo que inten ogac1o pela legitima auctoriclacle) c@nfessar tuc o quanto se m-

daga, para vir no conhecimento de se n 'estas sociedades e as·sembléas se faz 
alg uma cousa contra a religião, ou contra a est"aclú e ·sti&.s leis. A quartà é, que ?stas 
s0ciedades se conhece serem conharias não meno·s ás leis ·civi'Íl que c'án~mca:s j 

. ' . d d p~is éj_ue no mesmo direito civil se pi·ohibem. tocloo as congrega:çõe's. e s'Octe :a ~ · 
r etmiclas :sem. auctoridacle publica, como se pó ele ver na:s Pa.nclectas, lr~ro ~ ~II, ti
talo XXII, de collegiis •et c<wz:JO?ibus ilhcit:VS.~ e na celebre cartc'l. ele CalO Phmo Ce
cilio Segimclo, que é a 9i .~ do livro x, 11a qual diz: Que por seu eclito, conforme 
as ordens elo imperador, fôra p1·ohibido que não houvesse hefeq·icts, isto é, que se 
Dll.ãC!> poclesse entrar em socieclacles e assembléas, nem faz el-as sem auctoriclacle elo 
ptn~cipe. A q_uiNta é que j :á em muitos paizes as mencionadas sociedades e con
gregações foram proscriptas e desterradas pelas leis elos príncipes sectuares. A 
flUtima, em:fim, é que entre os varões prudentes e hom·ados, são tidas em má conta 
:as ditrus sociedades e congregações, e, a juizo elos mesmos, todos os que n'ellas se 
alistam, incorrem na nota ele maldade e perversidade . 

«Portanto o nosso mesmo· predecessor, na bnlla atraz transcript~, excita os bi~
pos, os prelados superiores, e a outros orclinarios elos log-ares, que em sua exe
cução (se preciso for) não cleix:em ele invocar 0 auxilio elo braço sectuar. 

ocO que tudo e cada oousa em particulaJ.: não só ap})rovâmos e con:6.rmtm1os; 
recommenclâmos e encarregâmos respectivamente aos mesmos ecdesias ticos supe~ 
riores, mas tambem nós mesmos, em ·cumprimento da no!lsa apostolica solicitude; 
pelas nossas presentes letra;s invocâmos e vivamente r equer emos, parti effeito elo 
referido, o auxilio e soccorro elos príncipes catholicos e ele todas as potestades se
muares, pois que os mesmos supremos príncipes e . potestaclos são por D eus es
colhidos para defensor~s ela fé, e protectores ela igreja, e por isso elevem sempre 
faz er, por_ todos os ~e~o~ conduce~tes, que se pres te o cleviclo respeito e exacta 
observanc1a .á~ co~stltl~Içoes apostolicas, e que lhes trouxeram á lembrança os pa
cll~es elo concilio tnclentmo, na sessão 25. a., capitulo xx, e muito ant€s havia declarado 
o rmpe~·aclor Carlos Magno, no titulo r, capitulo rr, elos seus capitluares, onde, depois 
de pedir a toclos os seus subclitos ecclesiasticos a observancia elas leis, acrescenta: 
«Porquanto ele nenhmn modo pocl emos conhecer como possam conservar·se 'fieis 
«a nós aquelles que. se mostrarem in:fieis a Deus, e desobedientes aos seus sacer
«clotesll . Porquanto, encarregando a todos os chefes e ministros elos seus domí
nios, que obrigassem a todos á devida obecliencia, c1ue inteiramente se devia tri
butal: ás leis ela igreja, tambem impoz gravíssimas penas contra aquelles que 
deixassem ele o faz er, ajtmtanclo, entre oútras cousas : «Aquelles, porém, que n'isto 
<<(o que D eus não p ermitta) forem r emissos e desobedientes , saibam, que nem go
«sarão ele hom'as no nosso imperio, ainda que sejam :filhos nossos, nem terão lo
«gar em palacio, nem comnosco, nem sociedade, nem commlmicaçã.o alguma com 
ecos nossos, antes sim soffrer ão castigo em aperto e penuriall. 

<<Queremos·, pois, que ás copias, mesmo impressas , ela presente, assignaclas por 
qualquer notario publico, e auctorisaclas com o sêllo ele .p essoa constituída em di
gnidade ecclesiastica, se preste a mesma fé que se daria ao proprio original, se 
se apresentasse ou ·mostrasse . 

<<Ninguem, pois, se permitta absolutamente infringir esta folha ele nossa confir
mação, innoYação, approvação, commissão, invocação, requisição, decreto e von
tade, n em com temeraria ousadia oppor-se a ella. lVIas se alguem presumir tentar 
isto, saiba que incorre np, inclignação ele D eus omnipotente, e dos apostolos S . P e
D.ro e S. P aulo. 

<<Dada em Roma, em Santa Maria Maior, no anuo ela encarnação elo Senhor, 
de 1751, aos 18 ele março, e anuo tmclecimo do nosso pontificado. >> 

Prouvera a Deus que estes decr etos tivessem sido tão avaliaclos pelos go
vernos ela terra, qnanto o exigia a salYaç·ão ela igreja c elo estado ! Prouyera a 
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Deus que elles se tivessem persuadiclo, qti.c deviam olhar para ós romanos pon
tifi.ces , successores ele S . P edro, não só como pastores e mestr es elt). igreja lmi
vcrsal, :;nas como defensores acerrimos ela sua mesma dignidade e dill gentissimos 
descobridores elo s perigos que os _ameaçam ! Prouv~ra a D:eus <J.U~ ellcs ~ives
sem usado elo seu poder e auctonclacle para repelln· as scltÇts , CUJOS pcstlfero s 
conselhos lhes tinham siclo manifestados pela santa sé apbstolica! Se assim fosse, 
já tudo se teria acabado. · 

Mas como j-ulgassem que esta causa se devitL desprezar, oii ao,menos tratar 
ele pouca entidade (ou levados pelos enganos e fraudes elo s sectario s, que astu
ciosamente lhes occ~ltavam_ suas man?brasl oh r etos i~pruclentes _conselhos ele al
glmS) d' aquellas ant1gas seitas maçomcas ( qüe huhca ühham esfnado ), nasceram 
outras mtútas, muito peiores e mais audazes que as antecedentes. A todas estas 
parece tel-as abraçado em seu seio a seita elos carbonarios, a qhal, não só era 
considerada como a principal ele todas na Ita.lia, e em outros pai~es,, mas diviclicla 
em varios ramos, sómente diver sos no nome, tomou á sua conta impugnar com 
todas as suas forças a r eligião catholica, e todo e qualquer poder súpremo, civil 
e legitimo. . • . 

No meio ele ümta calamidade o suin:ino pohtifit:e Pio VII, ele feliz mem9ria, a 
qllem nós succedemos, querendo salvar a Italia e outros . paizes, e até os cstaclos 
pontifici9s (nos qhaes estando impedido por U:m pouco 'o goyerno pontifi.cio, a tal 
seita tínlia penetrado jL1htamente com os estr[bngeiros seus invasores) condemnou 
com gravíssimas pciüts a seita elos carbonarios1 debaixo ele todo e qualquer nome, 
que ultimamente tivess~ tolnado, segt}nclo a div ersidade dos logares, das linguas 
e dos homens, pela: bulla dada aos 13 ele setembro elo anuo de 1821, cuja bulla 
colile~a E'c'cl'esiam a Jest~ Ch1·isto~ e cujo traslado julgámos que devíamos tambem 
ajuhta~· a estas nossas letras, e é elo teor seguinte: 

«Pio; st:n·vo tios servos de Dehs :---Para perpetua memoria. - A igr~ja fundada 
por nosso divino salvador J esus Christo sobre um ro chedo immutavel, coniTa o 
qual, segundo suas· proprias palavras, não prevalecerão as portas do infm·no, 
~em já sido atacada tantas vezes, e por tantos inimigos terríveis, q"10' se nã<:> 
fôra esta palavra divina e eterna, parecia haver rasrio ele temer que a força, ou 
os artifi.cíos, ou os ardis cl' es tes inimigos a não fizessem ele to c1o succumbir. :JVIas 
o que jli tinha acontecido em tempos mais remotos, se r enovou mais tarde, e par- . 
ticularmehte em nosso cleploravel seculo, que parece ser aquelle preclicto pelos 
apostolos, que nos disseram i: «Porquanto nos ultimos tempos apparecel'Íam ho
«mens impostores, que anelariam segtmclo as suas paixões, teclas cheias ele im
<<})Íeclade)), porquanto é por todos sabido, qna.ntos calumniaclores tê em conspiraclo 
n'estes desgraçados tempos contra o Senhor e seus tmgidos, e cujos principaes 
esforços têem tido por alvo2 enganar os fieis com uma philosophía mtmdana, e 
com falsidades ôcas de senticlo, aniquilar a doutrin a da igreja, e por consequen
cia a propria igreja, posto que tenham sido baldados todos os esforços a este r es
peito. A :fim ele chegarem facilmente a este ponto, t em a maior parte cl'elles 
formado sociedades se'cr etas e seitas occultas, por meio elas quaes esperavam 
arrastar mais facilmente grande immero ele pessoas a tomar parte na sua conspi
ração e nos seus criminosos abtos . 

((Em todos os tempos, quando a sahta sé tem descoberto similhantes seitas, 
tem alta e francamente _levaJJ.taclo contra ellas a sua ,vqz, ~ t ein clescortinaclo os 

,. planos· que ellas em segTeclo f01;m~vam contra .a retJ.g·i~O e mesmO contra a SO
ci~dade política. Sem cessar tem exhortado a todos, que 'vigiep.1 attentain ente, em 
que estas seitas nã9 conségllissem executar os proj'ectos qve hayiam formado em 
sua perversidade. E comtudo para lamo]).tar 'que y.stas diligencias da sé aposto
lica não tenham sido COroadas ele bom \3XÍto, qu·e ella se pror.net~êra, e tjue.esses 
homens audaciosos não tenliam renunciado a empreza que haviam form'ado, ela 
q,ual se têem originado todos os males ele que ~nó s mesmos temos sido testemu
nllàs . Ainda mais, esses homens têem-se ab:alança'clo a té a fo:rma r noVas âeso'cia
'-ções se'éretas. 

l Cai:ta. r,le S. Judas, apostolo, y 18. 
Ca\.·ta d'e ~ . Paulo aos collossenses, cap. Y, '/ 8: 
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<1Entr e estas cmnpre nome·ar primeiro 'a assoc~açào Í?rma·à.a ha pot.rco, que se 
tem estendido pm' toda a Italia , e mesmo por ontro s pa~zes , e que post? que se 
subdivida em differentes s'eitas conhecidas por nomes d1fferentes e particulares, 
está comtudo reunida por um vinculo commum ele 1Jrincipios e de crim-es, e é ~-e
ralmente conhecida pelo nome ele seita elos carbonari'os . Os membros d 'esta selta 
fingem na verdade particular respeito e maravillioso zêlo par a ~om a r eligião ca
tholica, b em como para com a pessoa e cloutrina ele J esus Chn sto, no sso sal':'a
dor, que elles se permittem até algumas vezes denominar, por uma blasrhem1a, 
o chefe e o grão-mestre da sua socieclade l Mas estas palavras doces não sao outra 
cousa mais (file settas , de que estes astutos homens (que no coração são lobos, 
í!obertos com pelles ele ovellias) se servem para com tanta maior segurança fe-
rirem aquelles qüe n'ão se acham acautelados . · 

<<Alem e1e qüe o j ü.ramento que dão, á imitação elos antigos priscilianos, de 
j amais -em caso -alg um da1-em a saber ás pessoas que não foram recebidas na .so ~ 
ci<:dade, ?-S cot'lsas que a esta dizem respeito, n em dar em par te aos hl'embros elos 
graás inferiores do que toca aos gn1ilts mais elevados ; assim como as r euniões, 
secretas ·e illeg'aes 'que fazem, iL maneira de diver·sas classes de her ej es, e a acl~ 
missão elas pessoas, ele qualquer religião ou seita que sej am, sufficientemente 
provam qlle nenhuma fé se deve dar ás suas sobreditas protestações. 

«P orém não ha precisão de co1'\i ecturas e ele argumentos , para julgár süas 
opiniões . Os livros, que elles têem publicaclo, nos quaes se descr eve o seu modo 
orclinario de obrar em suas assembléas, sobretud9 a respeito elos graus elevados ; 
os seu s catechismos e estatutos, e outros docmnentos autbenticos e cla ·maíor im
portancia, assim como o testemmilio cl 'aquelles que depois de terem pertencido á 
sociedade, a têem abandonado e têem declarado aos juizes legaes os seus erros e 
ardis, evidentemente mostram que o objecto principal elos. 'Carbonarios é obter 
pa.ra cada um liberdade illimitacla ele comportamento e r e'ligifio , inil:ocluzir mna 
incli:fferença em materia ele r eligião , mais fimesta que nenhuma outra cousa ; pro~ 
fauar e cleshonrar a paixão ele J esus Clu·isto ·com cer emonias da sua invenção; 
tornar cle;-;pr eziveis os sacramentos ela igrej a, e até os mysterios ela r eligião, qüe 
substituem por outros imaginados por elles ; derrubar finalmente a santa sé apo s ~ 
tolica, contra a qual estão animados ele um oclio particular, por isso mesmo qtte 
ella s~mpre ~osou 7da primazia-i de cadeira apostolica, formando parà esse iil1~ 
os mms abonunave1s conluios . · 

<1Por . estes mes~os clocmnentos se vê que as regras dadas pela socieª acle elos 
carb'onan os a_ r~spmto ela moral, não são menos fimestas , posto que altamente se 
gabem de _ex1g1rem elo~ seus consbcios o praticarem a caridade, e toda a quali
dade de v1rtucles, e evitarem ctúdadosatnente todos os vícios, o que não emba
raça que ella n ão favor eça a mais desenfr eada sen sualic1acle . Ella ensina que é 
permittido matar aquelles que não guardam o jmamento qne deram r elativamente 
aos segredo s da sociedade ; e ainda que o príncipe elos apostolos S . P ecb-o _diz aos 
christãos2 : «Submet-tei-vos, pois, a toda a humana creatura., por amor ele D eus ; 
«quer sej a ao r ei, como a sobera.no, quer aos governadores, como epviados por 
cc elle», etQ., e que tambem S . Paulo cliz: ccTodo '2 homem estej a st~ eito ás p1)teS
«tades superiores >J 3

1 esta sociedade ensina, comtudo, qne é permittido excitar su~ 
?.le-v:aç?es, e tirar os poderes aos r eis e aos outros que g_ovel·nam, que elles in-
JUStlsslmamente e sem tlistincção denominam tyrannos . · 

c1Taes são os princípios. e os regulamentos d 'esta sociedade, que tem ultima
mente dado occasião ·aos cr imes eommetticlos pelos carbonarios na Italia, com 
grancl e magna ele todos os homens honrados e pios . E sta é a rasão poT que nós 
cremos que, em qualidade de pastor ele I srael, isto é, ela· santa igreja, e em vir
tude dG nosso officl.o pastoral, que nos ordena não consintamos que o r eba-
nho do S-enhúr padeça clamno algum, nos não é permittido clifferir o pôJJ tm•mu 
aos pr·ofanos esforços el 'es-tes homens. Nós a isso somos ele mais a mais impelli
dos pelo exemplo dos nossos · predecessor es, de feliz memori.a, Clemente XII e 

t Santo Agostinho, carta 43.• . 
2 Carta 1.• ele S. Peclro, ca.p. n , i 13. 
3 Ci11rt:L ele S. P n-nlo aos rorn a.nos, cnp . xm 1 t 1. 
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Benellicto _XIV, o primeiro elos q_uacs, pela lmlla. In eminent(, de 27 ele àbril ele 
1738, e o outro pela bulia P?"ovúlcts) ele 17 ele maio ele 1751, conclcmnaram e pro
hibiram as socieclacles conhecidas pelo nome de pedreiros livres, ou clcb::üxo de 
qualquer outro nome q_ue cllas se apresentem, segtmdo os paizes ou as línguas, 
devendo a sociedade elos carbonarios ser olhada, se nfio como um ramo d'esta, ao 
menos como sua imitadora. E ainda que nós jú em dois editos, qtw nos foram 
propostos pelo nosso sccretar~o de estado, tenhamos já severamente prohibido 
es ta sociedade, julgf~mos todav1a, a exemplo elos nossos sobreditos predecessores, 
devermos publicar de modo mais solellll1e as pen~s em que incorrem os mem
bro::! el'esta socieclaele, o q_ue é tanto mais tugente, quanto os carbonarios têom sus
tentado que não eram C011.1prehendic1os nas clitas bulias de Clemente XII e Bene
rlicto XIV, c c1ue não deviam por conseguinte ser st~jeitos ao juizo e penas indi
cadas n' ellas: 

«Depois ele ter ouvido 1,1mà congregaçao especial de nossos veneraveis irmfios 
os carcleaes ela santa igreja romana, e por sou conselho, bem como ele nosso 
motu proprio, sciencia certa e. madura reflexão, temos resolvido e decidido, em 
virtude da plenitllCle elo nosso poder apostolico, q_ue a sobredita sociedade dos 
carbonarios , od qualqner outro nome que _ella possa ter, suas . associações, r e
nniões, assembléas e fi·aternidades, elevem ser eonclemnadas e prohibiclas, como 
nós as conc1emn!1ínof:i e pfohibimos pela presente btllla, que terá vigor para sempre . 

«Ürclenâmos, portanto; a todos e a cada um elos chi-istÊios, de qualquer estado, 
g-rau, condição, orclem, clignic1as:1t:l ou preeminencia que sejam, seculares ou cc
c-l esiasticos, r eligiosos regulares tiu seculares, sem que s~ja necessario nomeal-os 
aqni cada um em particular, e em virtttcle clt! santa obecliencia, o permittirem-s~ 
jamais., debaixo de qualquer pretexto que seja, entrar na sobredita sociedade elos 
carbonál'ios, ou qualquer outro nome que possà ter, propagai-a, favorecei-a em 
reccbel~a, ê occultar em sua morada, em sua casa ou em qualquer outra parte, 
fazer-se iniciar n' esta sociedade, s~ja em que grau for; consentir que ella se 
junte, ou clar-Ute cons.elhos, soccorros abertamente ou em segredo, directa ou in
<lirectamente, ou tambem angariar outros, seduzil-os, leval-os ou persuaclil-os a 
fazerem-se receber ou iniciar n'esta sociedacle, em qualquer gráü que seja, ou 
assistir ás suas reuniões, ou ajuclal-as ·ou favorecei-as ele · qualquer modo que for; 
mas pelo contrario se conservem cüidadosamcnte afastados cl' esta socieclacle, das 
suas associações, retmiões, fraternidade ou ajtmtamentos, sob pena ele excom
mtmhão, nri. qtiàl iriéoó~e1:ão ijjs'd fáct'ú todos aquelles que tiverem contravinclo a 
e:=;ta p1'ohibição, neni jamàis possa ser-lhes levantacla senão por nós ou por nos
sos suctessores, e isso ünicamente em perigo ele morte. 

«Ürclenâmds alem cl'isto a todos e a cada um, sob pena ela sobrcclita excom
munhão, q_ue logo que tenham noticia se algtima pessoa pertence a esta socie
dade, oti se tem feito réu ele algtlm dos dolictos acima mencionaclos, o declare 
ao bispo oti ás outras auctoriclades, a quem isto competir. ' 

<<Finalmente, para evitarmo)';l com mais cuidado todo o perigo ele erro, con
demnâmos e r ejeitâJ?lOS toelos os catechismos e livros, nos quaes se descrevem os 
carbonarios e o que se faz em sttas assembléas, assim como os seus estatutos e 
r egulamentos, e toeMs às obràs qu<:> têem sido ptiblicadas em sua defeza, quer im
pressos, qum~ n1drius c1~iptos , e pl'ohibimos a toclos os :fieis, clebaixo da mesma 
pena ele excoll1Jllunhão, lerem oú gtüil'clm'êrri ós sobreditos liVTos, ou algLUn cl' el
les, e orclenâmos c1ti.e os 1:emettam ao seú bispo, ou alfualquer outro que tenha 
dir_eito ele os recebei;. 

!<Queremos que os ê:i~mplares imp1:essos elo presente breve apostolico, quando 
forem assignaclos pela mão de um notario público e munidos elo sêllo ele algum 
clignitario da igr~ja, obtenlüin:j. a mesma fé que o proprio original. 

«Ninguem, pois, á vista d'i]ito se permitta ousaclamente obrar em opposiçao 
a esta nossa presente decla1;ação; êonclemnação, ordem, prohibição e bando. Se 
comtuclo algtwm ousar fazer o contr;afio, _saiba que attrahe sobre si a colera de 
D eus ollll1ipotente, e elos apostolos S. feclro e -s. Paulo. 

<<Dacla em Roma, em Santa Maria Maior, l+O anuo ela encarnaÇãb do Senh01;, 
1821 , a 13 ele setembro, c vigesimo segtmdo elo nosso pontificado.» 



Não muito depois ele publicada es ta bulia por P io VII, fomos nós elevados á 
suprema cadeira ele S . Pedro, sem mer ecimentos alguns ela nossa parte, e _logo 
applicámos todo o nosso desvelo para descobrir qual f~sse o_ estado }as s_omeda
des secretas, qual o seu numero e qual o seu poder. N esta mdagaçao famlmente 
viemos a conhecer que a sua audacia tinha crescido até ao ponto de se terem 
engrossaelo e aug;mentado com seitas novas por causa do seu. gra~de . mune~·o, 
sendo a mais memoravel entre ellas aquella que se clu1m~ "LIDlVe~· sitai?a, ass1m 
chamada por ter o seu pl"incipal assento e domicilio em mtutas tunver~r~ad~s de 
estuelos, nas quaes os mancebos são iniciados e formados para toda a IIDqmcl~de 
por algtms mestres, que, em logar de os instruir, os pervertem com. os my~t~rw_s 
da sua seita, que mais verdadeiramente se elevem chamar mysten os ele Imqtu,
dade. 

D 'aqui nasceu que, passaelo ainda t.:'lnto tempo depois, desde que p ela pri
meira vez os fachos da rebellião se accenderam na Etn·opa, pelas seitas secretas, 
e se ostent.\tram por meio dos seus secta1ios, e ainda depois ele alcançadas illus
tres victorias pelos mais poderosos príncipes, com as quaes esperavam que os 
taes fachos se apagassem, ainda os malvados intentos c cletestcweis esforços elas 
mesmas seitas não tiveram fim. Porqun,nto n'aqnelles mesmos paizes , nos quaes 
parece terem aquiet.:'lclo aqueDas antigas calamidades, que r eceio não ha ele novas 
pertLU·bações e desordens, as qnaes aqueDas seitas estão constantemente macbi
nanclo? Quantos sustos cl'aquelles ímpios punhaes, que são cravados occultamente 
nos corpos el'aqueDes a quem destinam para moner? 

Quantas e quão graves leis são obrigados muitas vezes a ordenar, talvez 
constrangido s, aquelles que governam, só para conserva1· a tranquilliclacle pu-
blica? . 

D 'aqui nascem aquellas funestíssimas calamidades, com que a igreja é ve
xada e opprimida quasi po1· toda a parte, e as quaes não podemos recordar sem 
dor e com muito sentimento. Sem -p ejo, n em veTgonha são impugnados os seus 
dogmas e preceitos mais santos; abate-se a sua dignidade, e aquella paz e feli
cidade, ela qual ella deveria gosar pelo direito que lhe pe1·tence, não só é pertm·
bada, mas totabnente destruída. 

~ão s_e ju~gu~, porém, que todos estes males, e ot~tros muitos que cleixâmos 
em silenmo, sao Imputados com falsidade e caltunnia a estas seitas occultas e se,. 
eretas . Os livros que os chefes cl'estas seitas não cluviclaram publicar sobTe are
li gi~o e o estado, nos qt~aes despTezam todo o poder, blasphemam ela magcstacle, 
e dizem que J esus Clrnsto, ou é um escandalo ou uma loucm·a; chegando a en
sinar muitas vezes que nã? existe D eus, e que a ahna elo homem acaba junta
mente com o corpo. Os cocligos e estc'ltutos, nos quaes se explicam seus conselhos 
e instituições, declaram com toda a evidencia, que tanto aqueDas cousas ele que 
já fizemos menção, assim como aquellas que tendem a arnúnar os legítimos pTÍn
cipaclos e clestnúr inteiramente a igreja, tudo tem a sua origem n'est,as seitc'ls; 
devendo-se ter por certo e incontestavel, que todas estas seitas, ainda que c1iv er
sas em· o nome, são em tudo entre si unidas pelo cletestavel vinculo ele torpiss i
mos conselhos. 

A vista elo que nós julgámos que era da nossa obrigação condemnar outra 
vez estas seitas secretas, e ele tc'll sorte1 que nenhtuna d'ellas se possa j actc<tr que 
não fica comprehendicla n'esta nossa sentença apostolica, e debaixo cl 'este pre
texto incluzir a erro os incautos e menos per spicazes. Portanto nós, com o con
selho elos nossos veneraveis irmãos os carcleaes ela santc'l igreja romana, e tam
bem de nosso motu proprio, sciencia certst e madtua r eflexão , prohibimos para 
sempre todas as socieclaeles secretas, tanto as que existem agm·a, como as que 

• talvez pelo tempo adiante appru:ecer em ; e aquellas, finalmente, que se propõem 
destruir a igreja e os supremos poderes civis, ele que j á acima fizemos menção, 
qualquer que seja o seu nome, debaixo das mesmas penas que se contêcm nas 
letras elos nossos predecessores, já referidas n' esta nossa bulla, e as quaes expr es
samente con:firmâmos. 

P elo que estreitamente, e em virtude de santa obecliencia, orclenâmos a todos 
e a cada tun dos fieis christãos, ele <fualquer estado, graduação, condição, ordem, 
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dignidade ou preeminencia, quer sejam leigos ou clerigos, tanto seculares como r e
gulares, ainda mesmo os dignos de especifica e indiviclual menção e expressão, 
para q'"le nenhum, clebaixo ele qualquer pretexto ou estudada côr1 se atreva ou 
presuma entrar nas sobr editas .socieclades, ele qualquer moclo denominadas, pro
pagai-as, abraçai-as, ou em suas casas ou domínios, ou em parte alguma r ece
bei-as e occultal-as; n' ellas, ou em algum elos seus ·gTaus alistar-se, aggrcgaT-se 
ou ter parte, nem tão pouco dar poder ou commodidacle para que em alguma 
parte se convoquem, nem ministrar-lhes causa algltma, ou prestar -lhes conselho, 
auxilio ou favor, abertamente o'tl em segr eclo; clir ecta ou inclirectamente, por si 
ou por outros, de qualquer modo; nem mesm'O cxhortar 1 induzir, provocar ou p er
suadir a -out1'0S que se ali·stem, contem_ ou intervenham em taes sociedades, ou 
ele qualquer modo as aj:uclém e fomentem; antes que totalmente se elevem a'Qster 
elas mesmas sociedades, r e1miões , aj-untamentos, assembléas ou convcnticulos, sob 
pena de excommlmhão ; na qual ficarão, sem mais alguma cleclan1ç~io , incurso s, 
p elo mesmo facto, todos os que contn~vierem a isto, como acima fica clito, e ela. 
qual cxcommünbJLo ninguem p oclerú obter o beneficio ela ab solyjção (salvo em ar 
tigo de myrte) senão por nós ou pelo romano lJontifice que n' e-ssc tempo existir. 

Orclenttmos alem cl'isto a todos, debaixo ela mesma pena ele excommtmhiw a 
nós r eservada e aos romanos pontífices, nossos successores, para que sej am obri
gados a denunciar aos bispos e aos mais a quem isto pertencer, a todos aquelles 
que soüberem es tão alistados n'estas sociedades secr etas, ou que estiver em in
cursos nos crimes que acima mencionâmos. 

Concl emnâmos porém com especialidade, e cleclarâmo s inteiramente nullo e ele 
n cnhmu valor, aquelle juramento ímpio e malvado, a que se obrigam uqu elles 
que se alistam n'estas seitas, de não descobrirem a pessoa alguma o que se passa 
n'ellas, e que punirão com p ena ele morte a toclo's aqu elles elo s seus socios que 
o manifestarem aos superiores, ou sejam ccclesiasticos ou leigos . E porque? 
Não será porventura n efando 1xm jura])lento (que se eleve eles cobrir em direito), 
pelo qual cada um se obriga a uma morte injusta e a cl esprezar a auctoriclacle 
d 'aquelles que, governando a igrej a e a legitima sociedade civil, têem direito a 
conhecer de tudo de que depende a paz ela igrej a e a segurança elo estaclo-? Não 
serÉL a maior de todas as l.niquiclades e indignidades chamar ao m esmo Deus para 
testemunha e fiador el' cstes horrorosos crimes? Ajustaclamente, pois, disseram os 
padres elo terceiro concilio de Latrão, no canon 3 .0

: «Não se elevem chamar jura
mentos, mas p01jurios, aqueTies que são dados contra a utilidade ela igTeja c de
cretos elo s santos padres», e não se eleve tolerar o descaramento qu loucunt 
cl 'aquelles homens, que, não só no seu coração, mas até diante ele todos, e nos 
seus escriptos publicas, dizem: cc Qu e não existe Deus»', se atrevem comt-uclo ru 
exigir um juramento de todos aquelles que se alistam nas suas seitas ! 

Eis-aqui o que nos pareceu ordenar para r eprimir e conclemnar todas es tas 
seitas furio sas e cletestaveis . Agora, porém, me dirijo a vós, meus ven er aveis ir
mãos catholicos, patriarchas, primazes, arcebispos e bispos, e n~io só vos pedi
mos, mas instantemente supplicâmos a vossa coadjuvaç~LO . Attenclei poi vós, e 
por todo o r ebanho, sobre que o E spiúto Santo vos constituiu bispos, para gover-

- narcles a igreja ele Deus ; porque os lobos arr ebatadores vos acommetterão, e 
não Mio de p erdoar ao r ebanho; mas nada cl 'isto t emaes , nem façaes a vossa 
viela mais preciosa que a vós mesmos; lembrae-vos ·que elas 'vossas p essoas 
p ende em grande parte -a constancia que devem ter na r élig·ião e na virtude 
aquelles que vos foram confiaclos; porque ainda que viVam?s nos dias maus, e 
n'aquelles t empos em que muitos não soffrem a sã cloutrin'a-, comtuclo ainda existe 
em grand e numero ele fieis um certo respeito e obediencia para com· os seus pas
tores , aos quaes co~ ~·asã<? veneram, como m~nistro s ele J esus Chri sto e disp en
saclor es elos seus chvmos mysterios. U sae, portanto, par~L b em elas vossas ove
lhas, el'aquella auctoriclacle que para salvação das suas almas vos foi confiada 
por graça especial elo eterno D eus. Conheçam por vós os clolo s cl 'estes sectarios, 
e com quanta diligencia elev em evitar a elles e o seu proceclimento . Aborreçam, 
por vossa auctoridacle e instrucção, a doutrina perversa 'cl 'aquelles que nfio só escar
n ecem. os santissimos mysterios da no ssa r eligião, e a pureza dos preceitos ele J e-
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sus Christo, mas atacam todo o poder que é legitimo. E para vos fa~ar com <~s 
mesmas palavras dQ nosso predecesSOl" Clemente xm, na sua carta mrcular, di
rigida a todo s os patriarchas, primazes , arcebispos e bispos da igreja catholic~, 
de 14 ele setembro de 1758 : «Revistâmo-no s, eu vos peço, da fortaleza do espl
rito do Senhor> de J·uizo e valor · e não sofframos, á maneira de cães mudos, que 

..., ' , . 
nao podem ladrar, que os nossos r ebanhos sejam expostos a rapma, e que as ~os-
sas ovelhas sejam devoradas por todas as feras elo campo: Nada nos atemons.~, 
antes nos devemos expor a todos os combates, pela glona cl~ Deus. e .salvaçao 
das almas. L embr e;mo-nos que Jesus Christo supportou contra s1 propno a mesma 
contrac1icçrio ela pa:rte dos peccaclores. Porém, se lJOr desgraça temermo~ ~ auda
cia dos ímpios, então acabou-se o vigor elo episcopado, e o sublime e d1vmo po
der elo governo da igreja; nem :finalmente podeTemos jamais merecer o nome de 
verdadeiros chxistãos, se chegarmos a ter a fraqueza de temer as ameaças e as 
traições d ' esses sectarios desgxaçac1os ''. -

Supplicâmos ta.mbem ~om o maior empenho a vossa protecção, ó príncipes 
catholicos, nossos amados filhos em J esus Christo, a quem amâmos com um .amor 
esp ecial e verdadeiramerite lJaterna.l; e por isso mesmo vos trazemos á memoria 
aquellas mesmas palavras, das quaes se serviu S . L eão o Grande (do qual so
mos, ainda que sem mer ecimentos, s11ccessores na clignidacle, e hercl eiros tambem 
do mesmo nome), escrevendo ao imperador L eão : «Deves constantemente lem
brar-te que o poder r eà1 te foi dado, n 2:o só para governar o mtmclo, mas esp e
cialmente para protector da igreja; e de tal sorte, que, repriminclo os ataques dos 
seus inimigos, não sô defendas as suas leis e preceitos, mas r estab eleças a paz, 
se ella for per seguidaJJ: Ainda que no t empo presente ha uma differença b em no
tavel, pois que todas as seitas e sociedades secr etas elevem ser destruiclas com 
vosso esforço, n fio so para defencler a r eligião catholica, mas para seg·ura.r a 
vossa consetvação e ele todos os povos que estão suj eitos ao vosso domínio; por
quanto, n 'est es calamit_osos tempos, a çausa da r eligião está tão intimamente 
ligada com a conservação ela socieclacle, que uma ele nenhuma sorte se póde selJa
ra.r da outra, e porque aquelles que ~eguem similhantes seitas não são menos ini
migos ela r eligião que elo vosso poder. Atacam uma e outxa, e uma e outra tr~
balharn por cl.eitar abaixo. E se podessem não cleix~Lriam existir n em a religião, 
nem poder alglrm r eal. 

E é t~o grande a astucia cl'est es arclilosos homens, que, quando mais parecem 
favor ecer e augmentar o vosso poder, então é que principalmente tratam ele o ar
r~únar . Por muito~ ~o~os elles ensinam a p er suaclir que o nosso poder e o elos 
b1spos eleve ser clillllmuclo _e enfraquecido por aquelles que governam, e que de
vem passar para elles mmtos clireitos, assim cl'aquelles que são lJ.roprios d 'esta 
cadeira apostolica e principal igreja, como cl'aquelles que. pertencem aos bispos, 
e que são cham~clos a participar elo nosso cuidado. Porém elles ensinam estas 
cousas, não só infla.mmaclos cl 'aquelle negro oclio que têem á ~· eligião , mas com o 
desígnio ele esperar que succecla, que os povos que estão clebaixo elo vosso im
perio, vendo que se excedem e se usm]Jam os limites, q1:1e J esu s Chl·isto e a 
igreja por elle estabelecida lhes marcaram, com este exemplo facilmente se mo
vam a mudar e a clestruir tamb em a fórma elo governo político . 

A vós todos tambem, ó dilectos filho s, que professaes a r eligiKo catholica, at
tenclemos com. nossas especiaes OTações e exhortações. E 'vitae totalmente aquelles 
homen s, que fazem ela luz trevas e elas trevas luz . Que verdadeira e solicla fe
licidade e utilidade vos pócle r esultar ela companhia e coinmunicação cum esses 
homens, qtle julgam que se não eleve ter consideração alguma, n em elo poder de 
D eus, nem elos su1Jeriores, que por traições e ocqultos ajlmtamentos intentam fa
zer-lhe guerra, e os quaes, posto que na praça, e em_ toda a p,arte gritem que 
são amantíssimos elo bem .publico, ela igreja e elo es,taclo, com~hdo, em todas as 
suas obras de sobejo têem declarado que querem p erturbar tudo e tudo tran stoT
nar. Sfto similhantes estes homen s <'tquelles a quem ·o ·ap·ostolo S . João, na sua 
segunda epistola, capitulo x, manda que se lhes não dê agasalho, e nem se lhes dê 
o <c D eu s vos salve)) , e aos quaes os nossos maiores não duvidaram chamar primo
genitos elo diabo. Acautelae-vos 1 pois, elos seus affagos e elas suas conver ilações 
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cloces, com as quaes ~'OS Mio de persuadir que vos ~li steis n'~1quelhts sei~a:s,. em 
que elles se acham ahstaclos. Tende por certo que mnguem pode s.er partiCipante 
de taes seitas sem que seja r éu de grande crime; afastae dos vossos ouvidos as 

' ffi . palavras d'estes homens, que seguramente vos a rmam; que assmtaes na esco-
lha que de vós fazem, para entrardes nos primeiros graus elas suas seitas, pois 
que n'aquelles oTaus não ha nada que se opponh~L á rasão e á r eligião, antes pelo 
contrario, que ~acla se diz, nem se faz, qLle não seja santo, qne não sej a. r ectO' 
e sem macula alg·uma. Porquanto aquelle nefando juramento, de que j á se fez 
menção, o qual se deve prestar até n'aqdella recepção inferior, por si mesmo é 
bastante para conhecerdes que até é uma acção ímpia alistar-se n'aquelles gi·aus 
inferiores e conservar-se n'elles . Alem d'isto, ainda que as cousas, as mats. de
testaveis, se não coshtmam confiar senão áquelles que já se ac}la.m revestidos 
elos graus superiores, comhtdo bêm eviclentemente se manifesta que a força e 
audacia ele todas estas perniciosissimas sociedades, se forma elo consentimento e 
r eunião ele toclos qüe pará ellas deram o seu nome. E, portanto, até aqu.elles mes~ 
mos qu e ainda :hão passaram cl'aquelles graus infeTiores, se elevem reputar par~ 
ticipantes do s seus critnes, e sobre elles recáe a sentença elo [tpostolo .aos fieis 
de Roma, capitulo I: «Os que taes cousas fazem merecem a morte, e não só os 
que as fazem, mas até os que lhes prestam o seu consentimentO>! . 

Finalmente com todo o amor vos chamãmos, aquelles, que tendo sido illumi
nados, provado o dom celeste e participado do EspÜ'ito Santo, comtudo depois 
caíram miseravelmente e seguem aquellas seitas, ou estejam iniciados n'aquelles 
seus gra;us, ou inferiores ou superiores . Porquanto, fa~enclo nós ~s vezes cl'aquellc 
que prdtestoü, que elle não viera chamar os jüstos, mas os peccadores, e se com
parou ao l)aetor, que deixando o rebanho inteiro, vae com todo o desvelo buscar 
a ovelha qüe perdeü; nós os aclmoestftmos, e lhes pedimos pelo amóx ele Deus 
que voltem para J es1.ts Cliristo . Ainda que elles com e:ffeito se têem manchado com 
o maior crime,/ não elevem, comtudo, clesespeTar ela misericorelia e clemoncia ele 
D eus e ele J esus Chl'isto seu filho. Entrem, portanto, em si mesmos, e mna e mui
tas vezes venham Tefugiar-se para J esus Christo, que tanto padeceu por elles, 
e então elle, não só não ha ele desprezar o seu arrependimento, mas antes pelo 
contrario, .á maneira ele amantíssimo pae, que ha muito tempo espera filhos pro
cligos, os ha de r eceber com mil vontades . Nós, portanto, para vos excitar quanto 
está da nossa parte, e para lhes aplail'lar o caminho para a penitencia, suspencl emos 
p elo espaço inteiro ele um anno, depois de publicadas estas nossas letl·as apos
tolicas, no paiz em que morarem, não só a obrigação de denunciar os seu s so
cios n'aquellas seitas, como tambem a r eserva elas censuras em que caíram; e 
declarâmos que os taes, aincl a não denunciados os cumplices, possam ser absol
vidos por qualquer confessor, sendo dos approvaclos pelos orclinarios elo territorio 
onde assistem . . E a qual faciliclade determinâmos se applique áqnelles mesmos 
que assistem em Roma. Porém, se algum cl ' est es a quem agora dirigimos nossas 
vozes, for tão pertinaz (o que tal não permitta o Senhor Deus, pae ele miseri
corclias), que consinta, que se passe aquelle espaço de tempo que temos designado, 
sem que deixe as taes seitas, e passaclo este tempo verdadeiramente cáia em si, 
então torna a r eviver para estes, assim a obrigação ele denunciar os cumplices, 
como a reservação elas cens1.uas ; nem poderá clepois impetrar a absolvição, sem 
que primeiro sejam denunciados os cumplices, ou ao menos jurar ele os denun
ciar o mais depressa que lhe for possível; nem poderá ser absolvido c1' estas cen
suras senão por nós, ou por nossos successores, ou por aquelles que obtiverem 
da santa sé apostolica o poder ele absolver ele taes censuras . 

Qu~remos tambem g.ue aos tl·aslaclos c1'estas nossas presentes letras, ainda 
sendo Impressas ou asstgnaclas por algLlm notario publico ou municlos com o 
sêllo ele alguma pesso-;, constituiclá em clignicladc ecclosiastida se lhes dê inteira~ 
mente o mesmo m·edito que se daria ás mesmas letras or.igin'aes , se se apresen? 
tas sem. 

Pelo que a ninguem seja licito infringir ou com temeraria ousaclia contrariar 
esta pagina ela nossa declaração, conclemnação, confirmação innovação mandato, 
prohibição, invocação, reqnis·ição, decreto c v~mtade. Porqu'a.nto, se a.lg·uem pre· 
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S1unir intentar similhant cousa, saiba que incorre na indignação ele D us omni-
potep.te, e elos seus apostolos S . Pecb:o e S . Paulo. ~ _ 

D ada em Roma, em S . P edro, no anuo da encarnaçao do Senhor de 182b, 
aos 13 de marco no terceiro do nosso pontüicaelo.-B. cardeal pro-datario .
Pelo sr. cardeaÍ .Álbano, F . Capaccini, substituto.- Vi::;ta. Da curia D. 'l'es4'L, Ji' . 
Lavizzario . (Logar ~ do sêllo.) . 

Registacla na secretaria elos breves . As sobreditas letras apostolica;:; foram ~~
xada$ e expostas ao publico, nas portas das ba;:;ilicas ele Roma, ela chancellana 
apostoliaa e ela grande cm·ia Innocentina, no campo ele Flora, e nos o~ltros loga
r es elo costume, pela minha propria mfio . .,.-,-Luiz Pitor~·i, cmsor apo::;to4co.=-Jasé 
Cherubini, musor mór. -

Tal é, meus amados filhos, a incansavel vigilancia com que o supremo pa;:;tpr 
ela ig1•eja e pae commum de todos os fieis, que se desvela 1Jela sua salvação, pro
ema oppor-s·e á torrente dos males que os ameaça e frustrar as machinações hor
ríveis com quo os ímpios, de accordo com o inferno, no excesso elos seus delirios, 
tê em presumido desterrar ela terra a innocente esposa ele Jesus Christo, a s~nta 
igreja; clesorganisar as :sociedades civis, e perturbar a paz e tranquillidade das 
nações. Nós não poderíamos formar um quadro ma.is expressivo de tanta mali
gnidade, COJllO o que se tem apr esentado a nossos olhos ; nem mai::; rngno elo::; 
anathemas com que o vemos fulminado. E para que chegue á noticia ele toelos, f3 
ningucm n'este nosso patriarchaclo possa allegar ignorancia cl'esta sentença ele 
conclemnação, pronunciada. por sua santidade contra todas essas seitas e :socie= 
clacles secr etas, e penas comminadas pelo mesmo santíssimo padre contra os qu!') 
tiver em a desgraça de se alistar n'ellas, ou de as proteger e fomentar, como bem 
expressamente se contém nas sobrerntas letras apostolicas : mandâmos ao::; r eye
r endos parochos que as publiquem, com esta nos::;a pastoral, á estação da missa 
conventual, em domingos ou dias santos ele guarda, e as façam a:ffixar nos loga
res elo costume. 

Dada· em Lisboa no palacio da nossa residencia da Junqueira, sob nosso si. 
gnal e sêllo de nossas armas, aos 9 ele janeiro ele 1829 . =P. Cm·deal Pat?·ia?·chtt, 
(L ogar * do sêllo. )=Miguel Semphirn R-ibei?·o. 

Dect·eto 

Esta junta pi·ovisoria encarregada ele manter a legitima auctoridade de sua ma
gestade a rainha a senhora ;o. Maria II, attendenclo a não terem sido su:fficiente_s, 
nem as providencias dadas pelo governo interino, nem as determinações e repe~ 
tidas cliligencias d'es ta junta, postas em pratica pelo governo das armas, para 
conter a r ebellião de uns poucos de cidadãos · degenerados, que, levando apoz de 
si a plebe ignorante, a têem exposto aos ultimos sacri:ficios, r ebellanclo-se contra os 
inauferiveis direitos de sua magestacle, e contra o seu proprio socego e felicidade; 
e t endo censultaclo madm·amente os ultimos esforços a que eleve proceder no caso 
l'estas ultimas detm·minações não terem effeito, a fim de todos os povos estarem 
no conhecimento elo r esultado ele não darem ouvidos á voz ela rasão e ela auctori
clade, que deseja pôr a salvo as suas pessoas e proprieclacles para que colham os do
ces fructos ele lillla perfeita tra.nqnillidade que lhe sancciona a saudavel carta consti
tucional, dada pelo senhor D . Peclro IV como rei elos portuguezes , a quem desejou 
sempre c mostrou-se antes pae elo que soberano cl'estes povos : eletermina e manda, 
em nome da mesma augusta senhora, se observe e fique em pratica· o seguinte : 

§ 1. 0 Tendo-se feito indispensavel a medida elo decreto de G ele dezembro do 
anuo passado, sobre a suspensão das formalidades que garantem a liberdade in
dividual, se deve isto entender conforme a carta ele lei de 19 ele dezembro .de 
182.G; fiaando a esta j unta competindo o poder desligar e clemittir elos logares os 
magistmdos e juizes sem depenclencia das formalidades designadas nos artigos 
121.0 e 122.0 da carta constitucional. 

§ 2 .0 Outrosim tendo-se os rebeldes ausentado das suas habitações ou fugido 
para outras ilhas ou terras estranhas, manda a mesma junta, em nome ele sua ma-
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gcstade, cpw fiquem em int<Úra obscrva.ucia os decretos ele 23 ele setembro ele 182G, 
a respeito dos transfngas elo r eino, declarando incluídos nas penas elo mesmo ele
ereto todos aquelles que, clentro da mesma ilha, se tê(3m CIJ-cqrporaclo com os r e
beldes, bem como aquelles que se têem ausenüÍclf! elas sq.as habitações sem se sa
ber aonde exi"stem, clevenclo todos os povqs ela cidade e vill3}S ql1e passarem ele 
uma }Jara Outra jurisclicção, CQIU U!UÍIUÓ ele permaneCefe:p.l por mais ele. tres dias, 
t irar licença elo governo. ~ 

§ 3.0 Todos os que se ac4arem fóm da cidade e y-illas, vint~ e quatro horas 
depois cl'este publicado, ~ca:~:n comp~·ehCJ7dicl9S I!:a sancçã_q do artig-o 2: 0 elo mesmo 
decreto, procedendo os ~a~ut~·acl.o~ na fópna ~h cl~t~~·:p11nac~a . 

§ 4. o · TocTo.s, os ma&lstracloE;, ~l~~~.es pela l01, e J ll.lí~ ele VII].teJ:la1 dentro ~e dez 
clias ela ela ta cl este cl~creto 1 env1arao, pela secretan a ele eE;taclp clps negoCIOS ela 
justiça, os nOJJ?-es do E; t:p:unsfngas e mais declarações e SlpJ:JIDarios declarados no 
arti o·o 3 . 0 do mtado clecreto. 

§ 5 .0 Os ma&istrq.clqs e jl~izes proceel~rão na fqrma clq ~rtigo 4! 0
, ficando su

jeitos ás pElnas estabeleci~las no artigo 5.0 cl'aquelle dec1~eto. 
§ 6. 0 Em vir ttlde d'elle ficam em execução as pen~l'J estq,belecidas no decreto 

ele 6 ele clezE\mbro ele 1660 elq f>enh()~' D. 4-ffonsq VI; E\ q alvará ela senhora 
D. Maria I, ele fdiz I)lemoria, c1e 9 ele j aneiro c1e 1792, consiclerados como no 
tempo ele guE~n-a, e a porta~·ia qe :J.O c1e Ot!;tl}bro ele 1 ~11, a que se remette o dito 
decreto. 

§ 7.0 Wa Cl:)nfP,rmiqac1e elo clitq alvará, ~cam eJI]. E;eu vig01o tambem as penas 
estabelecidas nas lei ~ de 6 ele setemb~·9 ele 16-4,5 , ele a de feverei ~>o , 4 ele julho e 
5 de setembrp d~ 1646 c~o senhor D . Joãp IV, com a dita declaração ele se repu
tarem como t:ransfugas para fóra elo reino, nfi,o só todos os que se t êem ausentado 
para fóra elas ilhas sem passaporte, com.o igualmente todos os· qqe tê em fugido }Jara 
os r ebeldes , oq, pela s-q.a fuga, se t êep1 :inpst~·adp se!·em elo }Jarticlo ela :rebellião . 

§ 8 . o D evem-se entender inctp.·sos no crime ele !~ebelli ão nfLO só os que com
metterem os crimes contTa ps direitos ela spperauia, cleclaraclos na ordenação, li
vro v, n . 0 6 . P, § 1 , 0 13 seguintes até o § 7. 0 , mas de igual fónna os clecla,raclos . 

. na r ea:l rcsoluçao de 21 ele .outubro clq 1757, e os fauto:rer> na fórma clecluzicla cl0 
§ 2.0 elo alvará de 11 c}e agosto ele 1753,. 

§ 9 . 0 Mandq, q, junta, em nome ele sua mag:estacle, que o intendente geral da 
policia faça sci,E\nte a tpclos o~ vice:consqles das nações estra1_1geiras, não só a de
terminação d:a pprtaria de li ele <n1tubro ele 1B11, mas tambem o alvará ele 6 ele 
é1ezembro ele 1!:)26 , pa~·a elles obrigarem o~ mestres elos navios elas suas :J,'especti
vas nações a clareJllil. segurança ele não transportareiJl naturaes portuguezes. sem 
passaporte leg·itim,.o , e s~ sem elles o :!J.zerem :!icam sujeitem á pena ele 1:000 cru
zados ali san.ccir.nacla. 

§ 10. 0 Em:fj.W.,; 'papa que os culpaclos pqssam ser presos , :ficam aboliclos todos 
os privi legias, sr.bre entrada elos conventos e casas, por mais privilegiaclas que se
iam, poc1m;tclp sflr frequentaclas por qualque:JJ o:ffi.cial ou juiz de vintena e tropa, 
na fórm:;t d;;t ordenação, livro v, n .0 104.0

, § 3.0 

Alex8Jndre ~~artins PanLplona Côrte Real, seC11etario encarr egado elos negocias 
ecclesiasticos e de j ustiça, o tenha assim entendido e faça executar . 

Sala das sessões em Angra, 9 de janeiro ele 1829 . = Dioclecictno L eão Ca
brei?·a= João J osé da c~mhct Fe?·ra::;= J osé Antonio ele~ Silve~ To?·1·es = Alexcmd1·e 
JJfcm-tins Pc~nvplorta . 

Na noite ele 9 cle j aneil'O houve eni Lisboa uma tentativa revolucionaria, cuja 
r esponsabilidade recaíu p;óncipalmente sobre onze inclividuos, sendo sete da classe 
milit?>r e qua~ro paizanos; mas a .modesta ppsição ~ .ocial ele quasi todos fez desde 
logo persuaclir que eram mCI;os mst)'umentos ele mfl.uencias politicas cheo·audo 
mesmo. a designa~-se os nomes de algtm? emig~·aclo s, emb.ora n~ca apparec~ssen:t 
a pubhco allegaçoes ou provas authentlcas, ctrcumstanc1a clev1da talvez ao mau 
exito ela empreza, aliás 1:p.uitos liberaes quereriam para 'si as honras de iniciadores . 
Entretanto o g·over~o m::m~ou .i~staurar proces.so por juizes da sua plena con:fitmça,, 
que, baseados em sJmrles mdteJOs, boato s mms ou menos verosimeis, depoiment0 
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c1e testemu,nhas peb maior ·parte servis e incon~cieD:tes, não· tiveram duvida ~m 
stlbscrever ·um accord~iq sev-eríssimo, pouco consentaneo ao grau elo- pretenchclo 
clelicto. · 

A folha oftlcial gqardou clw·ante dez dias completa reserva ácerca ela lamen
tn,vel occorrencia i :q.em seqqer o. seu reelactor allucliu a mallogro ele conspiração ; 
~ó depois d 'esse periqdo se enco:qtra ahi um clecreto r eferente ao assumpto. (o se
gqnclo abaixo tra:q.scripto), subsistindo ineclito até principiqs ele ~ar~o Ql1tro da 
wesma c1ata, C1;0q t eor é cQ~Q see,·tw · -

P~oreto 

Send9 incompatível com a bga administração ela justiça, e cqm a pa21 e tran
Clltillitlacle publica, em que e\l elevo conservar e manter estes met'lS reinQ s, tole
rar por niais t empo as contínuas r ~?belliõe fl , motins e traições e~ecutaclas, tanto 
p.'esta capital, como nas cidades e villas populosas, por pessoa~ clqmi:qac1as pelo 
espírito de iniquidacle e ele irrelig·i ão, entre as quaes se comprehenclem algqmas, 
;;t qt1em pela nobreza, exercício e fins ela sua illustre profissão militar cpmpetia 
:repellir e cqnter siplilhantes Ín!Sultos, esquecidos elo que elev em a Deus e á pa- · 
tria, co:rq (lespH~zo · qas l ei1:1 (liyirt~i'l e ht1manas, e :regulamentos militares, que 
tantas vezes j t1raram cumprir pm'a defender o reino. elos inimigos externo s, e con
servai-o tranquillo á sombra elas mesmas leis no seu interior, para ligar e trnir 
todos os portugnezes nas r egras ela moral e ela candura, não têem cessado as 
machinações e estudada maldade sem receio frequentemente explicadas para 
cleso~'gan,isar e obstar aos justos :fins a que me proponho, da maneira qtle pede 
o b em pt~blico dos meus fieis vassallo.s, que minqrandq a clemencia, cqm· qtle até 
agora tenho proceclido, use elo rigor das leis, que mando se aumpl'~J..m littfjralmente 
com os rét~s de taes delictos, punindo os maus, par~ que se COIJ.Servem eu). paz 
o;:; bons; e st1binclg á miJ:!ha real presença a participação do gravíssimo, iníquo 
e horroroso EJ,ttentaclq de sublevação e motim, que CQJll set1S saciqs, de~criptQs ·IJ.a 
r elação inclusa, ass ignacla pelo conde ele Basto, do conselho ele es~ado, I:q_i.q.ist.rP e 
s:cretario ele estado elos negocias do ~' eino, interinamente encanegaelo elos da m~i,. 
rmh?' e ultr~mar ,_ que forma parte cl 'este meu r eal decreto, principiou a pôr .em 
pratica ? bngaderro gracluaclo ela l:)~'ig:aela real da marinha, AlexEJ.:q.che J\'Ipreira, 
pel~s. 01t~ . horas da noite do dia 9 elo corrente, a que com acertq, hrmra e 
pe;·1c1a militar. obstou o offi_ci~l qu.e se achava de estado maiqr no quavtel é1a dita 
bngacla, o maJOr grach1-aclo VtetOl,'lllO Joaquim .Caldeira, apprehende.q.clo o;:; ag·gres
sores, que aleivosamente. se 4aviam introduzido á sol:)redita. hpra :q.'aqt"!-ell!') quartel 
para perverterem a fideltdac1e cl' est~ corpo ; e para que a perYe:rsidade se não de
more sem o castigo que lhe compete, t euho resolvidq_ cr'ear trma cpmmissão ele 
militares -e ministros, como po:u e;:;~e IIJ.6 U :real decreto sou servido ~rear, de que 
será juiz r elatm: João Manuel Guerreiro ele Amprim, do meu conselho e do da 
minha real faz enda, que escoll1ei:á para escrivão pessoa 4abil, e composta elo te~ 
nente general Agostinho Luiz ela Fonseca, do c4efe de esquadra J psé Maria Dan
tas Pereira, elo marechal ele can:JpO Gabrid Antonio Franco de Castro, elos cles
embargadores elo. paço Antonio Gomes I1ibeiro e João ele JYiato13 e Vasconcellos 
Barbosa ele 1\iagalhães, elos conselheiros Antonio José Guião e José Joaquim da 
Cru~, do desembargador corregeclm~ do crime ela <:ôrte e ca;;;a Sebastião José 
Garcia Nogueira,. e do clesembargaclor elo)> -aggravos ~{anuel José Calheiros Be
zen·a e Araujo, servindo os quafuo ultimos nomeados para as Fonclas; para n'esta 
commissão se conhecer elo enm:me crime de rebellião, subl.evação e motim, pra
ticado pelo r eferido Moreira e seus socios, bem como de todos e quaesquer ou
tros cumplices que fos sem appFehendidos em flag-rante delicto. E ordeno, outro
sim, que o juiz re~ator d'esta commissão processe os réus veTbal e summaria
mente na fórrna do § 146. 0 das ordenanças militares ele 20 de fevereiro ele 1708, 
ela lei ele 4 de setembro ele 1765 e do regulamento para a organisação do exer
cito ele 21 ele fevereiro de 1816, conhecendo-se igualmente na mesma commissão 
dos réus que não têem fôro militar i qtte para serem julg.ados n'ella hei por bem 
dispensar em quaesquer leis, regimentos e- regulamentos em contrario para este 



32 

effeito sómente; assim como para a formailidacle elo processo ma.nrlo que ::;e oLs·er
vem as leis ele direito nahn·al sem a escrupulo:sielaele elo direito civil, eKec1.ltando-sc 
as scntençns ele penas ordinarias, quanclo sejam impostas, impreterivelmente no 
praso ele vinte c quatro horas. E es ta comniíssão se r eunirá ll.a sala elas sessões 
elo r eal conselho da maúnha em todos os dias, que não forem domingos e dias 
santos de gum:cla, ficando os membros cl'ella dispensados no emtanto ele todo e 
qualquer ~:~elJviço, de q11e se q,chem encarregados, servil'!.do de porteiro e continuo 
cl'ellà os mesmos que o flãO elo conselho. 

A r eferida conJ.miss~o, e mais auctoridades a que com1Jetir, o tenham assim 
entendi elo e executem. Palacio ele Queluz, em12 ele janeiro de 1829 .=(Com a 1'Ztb?·iw 
de snc~ rrt-agestctde) · 

~olaçj:'i,o n que se r e fere o clecretq i;!Upra' 

A-lexandre JYianuel Moreira Freire, brigadeiro graduado da b1:igaela 1:eal da 
marinha; Jacinto Pimentel Moreira, filho elo dito brigacleü:o , e aspirante a guarda 
marin4a; José Gomes F!3r1'eira Braga, segundo tenente ele a'!'tilheria ele Pe:mam
buco; João Antonio Lopes, official ela 1•eal fabrica ela · cordoaria; Antonio Ber
narelq Pereira Chaby, aspirante a guarda marinha; J oaq1.úm V elle~ , tenente 
desligado elo e~e1'cito; Bento Jo r;é Antunes, caixeiro ele fanqueiro; Jayme Chaves 
Scarnichia, soldado nobre ela dita brigada r eal ela marinha. 

Pala<úo de Queluz, em 12 de janeiro de 1829, =Concle ele Bctst.o~ 

Dect~eto 

T endo consieleração lt fidelidade e valor c'Om que se houve Victorino Joaquim 
Caldeira, capitão graduado em major e commanclante dq, segunda companhia elo 
primeiro batalhão da brigacla r eal da marinha, na p,_oi~e do dia 9 elo corrente, em 
que alguns degenerados portuguezes e militares ip.fi_ cis pretenderam r evolucionar 
o corpo ela dita brigada, mallogranclo o plm).Q q1.'J.e haviam premeditado pa1·a pro
moverem a anarchia entre os pacíficos hapitantes d'esta cidade; e quer endo cu 
dar-lhe um testemunho publico elo bollJ. serviço que me fez : hei por bem promover 
o dito Victorino Joaquim Caldeira lf :p:J.ajqr aggregado ao r eferido corpo ela bri
gada com o soldo ele effectivo. 

O real conselho ele marinhq, o tenha assim entendido c faça executar com os 
despachos necessarios. :J?al~ciq de Queluz, em 12 ele janeiro ele 1829. =(Com a 
?·nb?·ica ele szta nu:tger;taclp.) • ,,

1
, 

Ácerca da tQnt<JJtiv~ r.cvolucionaria c sua inefficacia eliz J oaqu~Jll José ela Silva 
Maia nas jjtfenw?·i.as histQ?'"·icas, já por vezes aq1.ú citadas : 

c< O marq1.le:z; ele Palmella e seus acU1erentes concluzir~m ao Porto a política ela 
santa alliançp, astuciqsamente insinuada pelo dqque de W ellington; mas essa 
mesma poli ti c a conheceram depois que estava em oppqsição cqm os principias 
que seglúa o soberano a quem elles obedeciam, porque não conl]-eciqm bem S<'\1U) 

generosos sentimentos, pensanclo que elle era como ~lg1.mf.l cl'ess0s monarchas que, 
quando contratam com seus povos ou alliaelos, t~en:J, semp,re uma cw1·ie1·e-pensép, 
uma reserva mental para illuelirem qu~nclo lhe'-1 convier seus cont~atos e juramen
tos, e que t~lvez estimasse ver clestruicla a obra el~s suas mãos, a: carta. A pro:; 
clamação de 25 ele j1-liho ele 1 ~28, clirig:ida aos portuguezes , foi um facho lumi
noso que lhes patenteou os sentime:qto::; ele seu sob i~ãnoe-que seu::.) princípios 
políticos lh~s eram cliametralme:q.te oppostos . Elles consiclerav~m o powo pur9!
mente passiVO e obeeliente, que cl0yia soffTer r esignado. todas a:s violenci~s çlc 
quem o governasse, sem entra:~; no exame ela legitimiel acl e elo poder que o opprk 
misse : na proclamação viam amn1Jlciar do alto do seu t)lronq um genero so mo~ 
narcha os direitos elo homem, convidar aos portuguezes a que cor:r.essem 4'1 armf!!:l 
para destruirem 1.UJJ. governo .qppressor e illegal. Erq, poiFJ necess~rio que o mq,r~ 

L O titulo geral 6: rrRelação dos militares e paizanos apprchcndiclos na noite elo dia 9 elo 
corrente mez, dentro elo quartel ela brigada r eal ela marinha, e que se acham presos nas cn.
deias do castello ele S. Jorge cl'esta cidade, p.or pretenderem sublevn.r a tropa ela mesma bri
gada, como COJJsta elas clun.s pa.r~ss indusas dadas no dia 10 p!!Jlo inspcctor interino ela mesma, 
o marechal de campo gnLcluado I Llomaz de Sousa lVIafra>~ . · · 



33 

quez de Palmella c seus mlhcrentss fussom cuhor ontos com os prinCll.JtOS tlu seu 
SQberano, que emendassem, pos to que tarde, se:ts falsos juizos e erros passaclo:. i 
e para este fim conceberam em Lonch·es o proJecto el e tentarem uma revoluçao 
·em Lisboa para destruirem a usurpaçâo ele D. Miguel, ainda que cl 'ell a. nt~o .r e
sultasse proveito, para que ao menos apresent::J,ssem s1~a mudança de pr~nc1p10 s , 
r econhfóleep.do qt}anto se havimu illuclido i e porque tambem se p e~suacl1am que 
uma revohwão ·· na qt~al elles tomassem a ini~i ::J.tiva seria sempre leg.al, porque o 
maior defeito ela do P orto foi ele ser feita por pleb etlS. . 

<<José F erreira Borges , a borJo ele uma fl:agata francez<J, su~·ta no T eJO, era o 
principal agente cl'e :,~ t q, conspiração i tinha em terra outros collaboraclor es , e~tre e~
tes algumas fida.lgas e um joven estrangei.ro: o marquez; do Palmella lhe f~rnec1a 
de L ondrel:) o dinheiro necesl:)aJ;io, e l)le enviava alg-q.ns emissarios. J á cl1sse as 
diffi.culdacles qt}e aprel:)entaya Lisboa para ahi se tentar qualqu.er r evolução contra 
o governo!, e ef,;sas cliffi.Clüclades eram tanto maiores quanto OI') conspiradores não 
possuíam nenhuma das· qualidades que exige uma emp:reza t fto atrevida e arris
cada, e em uma epocha e:q:t qtJ.e o governo , :;;usp~itoso ·, necessariamente de~a em
l'lr egar a maior vigilancia i ef;ltando pre:;;os os que podiam coadjuvar e influir n 'este 
negocio, o unico meio era um golpe de mão, praticado por mu pequeno numero 
ele conspiradores atrevidos , como ·se fez em 16401 ou r ecorrer ás armas que al
gumas vezes empregava o papa Alexandre \ TI ·e seu bastardo Cesar Borgia : htclo 
o que não fo sse estes dois meios era sacrificar gente e dinheiro, e levar algumas 
victimas ao cadafalso. 

<(É verdade que .as ci.rclrmstanci.as par eciam as mais favoraveis para uma 
conspiração; D . J\1ignel , pea:igosamente enfermo, es tava invisível e muitos o con
sideravam morto i a verificar-se sua morte, estavam desorientados todos os abso
lutistas e clivicliclos em partidos. Se r ecorressem ás actas ela junta elos tres estados 
em que fimclaram a usurpação , recaía a corôa na infanta D . Izabel i esta princeza 
ora assaz conhecida por sua lealdade a seu irmão e r ei, · e rião deixaria ele lhe res
tituir a corôa usurpada i a experiencia do que lhe havia aconteci elo quando reo·ente 
do reino ·assaz a instruia no conhecimento das pessoas de qÍ1em se deveria 

0
fi ar: 

esta senh?!:a não lhes se~·v:ia . Se um particlo, o elos Silveiras., queria o infante 
D. Sebastlao , outr~s o r eJ el~avam como hespanhol. L ogo, a senhora D. Maria II 
em a que agraclana l.l-0 m.ator m.).mero do f:l aristQcratas , e que tinham as redeas 
elo go>erno, comtanto que governasse sem carta, e que amnistiasse a todos sem 
excepção, conser yando:os nos l:)etls <'lmpxegof,l e immtmidacles . E ste plano· agradava 
mesmo ao marquez ele Palmella, poJ.:que f)eu~:~ agentes, não só no deposito ele Ply
mouth como em L oncb;es, e depois na Belgica, sem rebuço o annunciavam mos
trando que a carta e:~;a inexequivel e opposta ás circumstancias actuaes e~ que 
se achava P outugal. P orém D . lYii.g~el não morreu; e ainda quanclo sua morte 
t ivesse acontecido , af?sim mesmp ef) ta conspiração seria infructifera pelo clefeito 

·elos principaes eollaboraclores : J O f; é ]l01;r eira Borges estava desacreclitado em to-
dos os pm;ticlo f;J ; os constitucionaef:? o odiavam pela versatilidade de suas opiniões, 
porque, sendo tllll dot; enthusiastas da r evolução de 1820; advogou nas côrtes a 
caus~ ela oppressiv~ companhia elo Alto Douro, pelo que os portuenses o não ele
ger~m deputado na f;legtmda legislatura d'aquellas côrtes ; retirado para Londres , 

~ Quando Sil"a Maia no principio ela sua obra se r eferiu aos preparativos elos liberaes 'em 
maio ele 1828 pru:a resistirem ao governo absoluto, escreveu estas palavras : !<F altava saber qual 
seliia a cidade que devia levantar o primeiro gúto e combinar os meios para tlilla arriscada. 
quanto atre:vicla empreza ; só a cidade elo P or to propor cionava estes meios ': sua numerosa po
pulação, quasi toda composta das classes activas ela sociedade, layradores, propdetru:i.os, com
mexciant es, capitalist as, homens de letr as, :Fabricantes, t odo.s lil?anclo seus interes13es ·partic.ul.a
r es .ao interesse geral do gover no r epresentati:vo, que lhe r eamrnaya a àgricult.tJr~, jnclustria e 
COII).Inercio, e finalmente uma cidade aonde existiam muito poucos cl'esses homens elas classes 
parasitas e privilegiadas que se :úill}!'lntam elo absolqti13mo ; e aonde as duas pil.' imeiras auctori-

. dades, chvil e militar, ach anc].o-se :~:econcen~:aclas em cluas só pessoas facilita.-vam os meios para 
uma r cacção contra o usm:pador: pelo !!Ontrario em Lisboa, ahi existia o centro elo governo, tri
bunaes, as classes privilegiadas e parasitas, pensionaclos elo paço e inmunerayeis vadios que os 
não affecta a felicidade ela sua patüa, porque na verclaGle não t êem p ati:ia, não tendo nenhum 
interesse pessoal que a clla or> tu).a; G J>Obretu.C!o a.onde .existia uma policia suspeitosa aJL...:iliada 
por dois mil .i anisaros». · . · · 

3 
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em consequencia elos successos <lo dia 3 de junho ele 1823, ahi r eeligiu os jornaes 
Popúlcw e Co?'?'e'io inte1·ceptado1 e nos ultimos muneros publicados depois ela morte 
do senhor D. João VI clizia que a corôa pertencia ao infante D. Miguel, o que 
fez com que se publicasse em París o celebre folheto o Ccttctvento1 em que o re
futavam e o r ecriminava:m. E supposto que publicasse depois o opusculo Duas 
palam·as

1 
elefenclenclo os direito s da se11.hoi·a D. lVIaria II, esta proclucção , apesar 

ele bem escripta, não destruiu as idéas clesfavoraveis elos constitucionaes u seu res
peito; os absoh:ttistas não lnenos o aborreciam., não só como fautor ela r evolução 
de 1820, coroo pela p1-1blicação elo seu ultimo opusculo . O mancebo estrangeiro 
ele qttem fallei, era inexperi ente, mal conhecia o mundo e os homens ; e muitos 
velhacos lhe extorqui1;am elinheiro a pretexto ele promoverem a r evolução, para 
que elles não davam l1m passo , e até um cl'elles o demmciou ú policia; elas fidal
gas era mui louvavcl o seu patriotislno, lUas como senhoras não serviam para re
voluções , aonele se exige activiclacle e auclacia, o que é improprio ao sexo feminino. 

<<ALem d 'isso a conspiração es tava assoalhacla até pelos garotos ele Lisboa; em 
Plym.outh sabiam-se as mais pequenas circumstancias , ora espalhadas pelos indis
cretos agentes ele Pahnella, ora pelas cartas que se apresentavam el e Lisboa, e 
ora pelo qtw coutavam os passageiros que vinham nos paquetes , alguns mesmo 
elos que tinham sido envia<los ele Londres . O r esultado foi o que espcravan1 as 
pessoas cordatas : alguns elos collaboradores ganharem dinheiro e virem para Lon
dres gastai-o; e elos que ficaram em Lisboa, uns foram presos e cinco morreram 
enfo1·cados no caes elo Soclré. Em verdade, uma conspiração em Lisboa tão mal 
dirigida só podiam iniciar homens inhabeis para agentes, como os infelizes Mo
reiras e Chaves, e tentn1-a no corpo ela brigada r eal ela marinha, o mais clesacre
cli taclo ela ca,pi tal1. » 

N'outro logar transcreveremos o resultado do processo, e as principaes consi
derações que a similhan.te r espeito vierap.1 ~í luz publica, proseguinclo entretanto 
com a corresponclencia cliplomatica e outros clocmqentos ele maximo inter esse po
lítico. 

Offlcio, 

Iu.mo e ex.mo s1•.-0 officio ele v, ex.a ele 8 do cm•I•ente encheu-me de sur
preza e de magti.a, e me faria agourar os mais funes tos r esultados para a justa 
causa ela senhora D. lVIaria II, se fosse possível imaginar que ella haja ele ser 
r ealmente sacrificada pelos ministros que servem a seu augusto pae . 

Eu estou firmemente persuadido que sua magestacle o imperador do Brazil não 
lJóde j amais esquecer, sc, nem ~de que foi ellc mesmo r ei de POJ.'t"ugal, nem de 
que as numerosas victimas que sof:l'rem agora a perseguiç~LO atroz do usurpador 
d 'aquella corôa não fizeram mais elo que seguir, como eram obrigados a faz el-o, 
a voz do seu soberano, e [l.ceeitar. as instituições por elle outorgadas; que es te é 
o seu uni.co crime, e só por este perderam tudo quanto possuíam. Não poderá sua 
magestacle imperial t ã:o pouco fechar os olhos á triste sorte que espera a sua an-

1 Na FJ.isto1·ia elo cm·co elo Porto, o sr, Simão José da L-uz Soriano cl.iz, com refcrçncia. ao que 
fi ca exposto: c.Alguns eseriptos do tempo attribuiram ao marquez ele PaJmella ·os 1n·oj ecto:s, 
1mtnejos e dinheiros empregados para uma tal r evolução, ele que em Pm-tugal fo1·am prin cipa.cs 
agentes o clesembm1gador José F erreira Borges, refugiaclo,.cl.!Wil-º..<1 chegada de D . Miguel a Lis
boa, a bordo ele um vaso de guerra francez sUTto no Tcjo, c o coronel de milícias Ignacio Pc
r estrello Marinho Pereira, que de Londres saiu para ·Lisboa com similhante missão: toclaYia 
ambos estes iuclividuos eram bastante irnprop:rios para tão espinh oso cncarg·o, pelo dcscrcclito 
em que tinham caído no publico, o l)rimclro pela inconstancia das :mas opiniões Ctl'l política, 
e o segundo pela falta ele jnizo prnelcucial, que lhe valia a r eputação de fi!.lto de senso, . Os 
Apontamentos á.ce1·ca da '!:ide& política do duque de Palmellci, im;prcssos com o fuu de aru10xar á so
bredita obra, commentam ela seguinte f'órrna: «Estes esariptos elo tempo a que se alluclc eram pro
vavelmente publicações miguelistas ela imprensa de Lisboa. P odemos assegurar que a snpposição 
acima indicada é totalmente clcstituicla de verdade pelo que r espeita ao ma.rqucz, c seria para. 
desejar que se não admittissem n'um livro mcclitado, sem maduro examp, tacs imputações, ora 
produzidas por miguelistas, ora por ultra-liberacs, que sem ceremonia lhe attribuiam tudo o que 
lhes vinha á imaginação, . 'l'ranscrevcndo estas reflexões na Hist01·ia da guer1·a ci"Uil, o sr. So
riano acr escenta: ccA obra foi infeliz, e portanto não admira que com tal desfecho ninguem 
cl'ella tenha querido ser auctor, . 
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gnsta filha, poi· elle mesmo aollqcaLla np tln·or).R de :)?qrtugal, se o seu natural pro
tector a abandonar nas maiores difficulelades. f-inalmente, não posso conceber que 
os ministros ele estado de sqa II).ag:est~de o imperad9r clR :)3razil, de cujas rectas e 
nobres intenções ~ormo o mais ~lto conceito, h~~ll!- ele es~He9er:-se t~m só instante 
de que é inseparavel a honra e a_ dignidade elo liiJ.pera.dpr . c~o ~razll, ,da h_onra e 
da dignidade elo senhor D. P-€dro IV, nem qt1-e possam stu ettar este ~L mawr das 
ignomínias sem lesar do modo mais cni.el a dignidade q'áquelle. 

Tiro, portanto, a conclusão de que o governo ele y. e}(.~ não póde desapprovar 
na sua essencia a conducta de v. ex.a e do se11- cqlleg~ q s~· ., maTquez de Rezende, 
e muito mais quando a vejo justamente apr es:-i~d~ e J.:ecqmpensada l?elas honras e 
dignidades que lhe acabam de ser conferidàs; e é forçoso &ttribmr a uma de~
graçada equivocação as ordens q-q.e v . e~ . a acaba de r eceber, e em consequen:1a 
das quaes se julga obrigado a cessar de mi~istrar á embq.i}Çada da rainha :fidehs
sima em Londres os ftmelos que at~ h~e ll1e tin4a prestado por conta do seu go
verno, e em virtude elas estipulações ela c011Veuçã~ 'de ~0' ele l'.].gosto de 1825. 

As mesmas expressões que v. ex. a cita no etespacho que recebeu da sua côrte 
comprovam a minha opinião, pois se .cRnl1ece por ellas qúe o seu governo tmica
mente deseja que os ditos pagame:q.tqs sejam feitos ao legitimo representante ele 
sua magestaele fidelíssima a sen~Or!-)- D . }.\'Iaria II, e para esse fim quer que sejam 
depositados no banco de Irj.glatm·~· q. . Ora a senl1o~a D . Maria li acha-se presen
temente aqui, e v . ex . a verá pela copia q1~e tel}hO a homa de lhe enviar inclusa, 
que me acho revestido do caracter de embai~ador de sua magestade fidelíssima, 
e quando mesmo quizesse suscitar:se a dtpridq. cl.e etf não haver ainda apresen
tado a r eferida credencial a Slfa magest.'1.de Qri~q.lliJ-ica, não poderá em nenhum 
caso negar-se que o sr. marque~ de B~rbacen~t se !fCha muuido elos plenos pode-
res do augusto pae e tutor da r[!.inh~ mi:qh~ seul'J.OPr: . 

Mas- sobretudo é tão evidente a contraclicção que haveria achando-se sua ma
gestacle fidelíssima ella mesma aq~i, para lt1-e não pagar debaixo elo pretexto ele 
que só deverão ser p~gas ao self legitimo r enresentante quantias que lhe são cle
v~das, e. sem o suppTim~IJ.tO das quaes se vei'~ ,obrigada a abanclonaT os seus su'J?
dt_tos fims e ~ sua p1:opna causa, ' que não me parece possi vel que o gabinete elo 
RLO ele J anen:o considerasse esta questão debaixo do seu ponto de vista natural 
quando expediu as ordens que v . tlx.a r efere . · 

~agando por conta ela (U viel~ do Brazil ~ Bqrtugal, e pagando á senhora D. 
Mana TI, ou a seus r er)l'esentantes leo·itimos o o·overno do Brazil nenhum risco 
'l t:> ' o poc e correr, quaesquer qlfe sej am as cot~-tinge:q.cias nlturas, pois que v. ex. a me-

lhor elo que _,eu conhese qt~e o I}razil não COIJ.trahiu res:ron:sabiliclade nenhuma 
pela convençao ele ~~2:::> para c?m os credores do emprestlJllO portuguez de 1823, 
que es ta responsab1liclade cqntl)-tua a pesar ip.teir.l:!omente sobre Portugal, que o 
Brazil cumpTe as estipulaçõe~ contratadas, pagàndo ao legitimo soberano ele Por
tugal, porque o duvidar c11isto ser~a o mesp10 que admittir a possibilidade de que 
a usurpação fosse coroada de successo, se;ndp ali.ás certo que até na hypothese 
quasi inadmissível cl'este .fatalissimo CQ.S.O , mmca a usurpaçlio deixaria ele ser con
siderada como tal, sem que precedesse um acto de r econhecimento, no qual ne
cessarimnente se haviam de admittili como b.em pag~s todas as. quantias que até 
essa ,r1a.ta houvessem sido subministradas P, legitima soberana de Portugal. 

A vista de quanto aca-bo ele expor, r esolvo communicar copia do officio el e 
v. ex. a, e cl'esta minha r esposta, ao sr . marquez de BaTbacena, assim como tam
bem transmittirei tudo ao ministro de sua magestade :ficlelissima no Rio de J a
neiro, e espero que v . ex.", m"0os sentimentos illustres , briosos e leaes tanto têem 
contribtuclo a animar-me n'este ultimo e penos,q perioclo da minha vida publica, 
ha de, se não por si s0, ao menos ele accorelo c,0m o sr. maFquee; ele Barbacena, 
continuar a prestar a esta empaixada os auxílios pecuníarios, sem os quaes se 
dissolverá immediatamente e sem remedio todo o nexo que ainda existe nos es
forço s dos leaes subditos de sua ma.gestaele a senhora D . Maria TI para r estam·al-a 
sobre o throno que lhe pertence . 

. D eus guarde a v. ex .a ~:O!fdpes 1 12 ele j aneiro à.e 1829 . -lll.mo e ex. mo sr. 
v1sconcle ele Itabayana. = Ll1an:quez ele Pctlmella. 
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Circular 

n1.mo e ex. m" sr.-Sendo absolutamente indispensav el l1aver alguem destinado 
para transmittir em nome ela rainha, minha senhora, as convenientes disposições · 
aos territorios onde se mantem reconhecida a sua lcgitimã auctoridacle, assim 
como aos empregados nas m,issõ~s diplomaticas e mais subditos fi eis votados á 
causa ele sua magestade, assente1, de accorclo. com o sr. marquez ele Barbacena, 
plenipotenciario elo imp~rac~or, augu,sto pae~ tutor e curador ela raiul1a? min~a se
nhora ele acceitar prov~sonamente a comm1ssão ele que pela carta r cg1a, CUJa co
pia r~metto inclusa, a mesma seJ14ora se digna incumbir-me, nomeando-me para 
as funcções de se1.1, ministro cl' estado; o que, em observancia elas ordens de sua 
maO'estacle, participo a v. ex.a para se1.1. devido conhecimento. 

0
Deus guarde a v. ex. a Londres, 13 de j aneiro de 1829 . - Ill. mo e ex. mo sr. 

conde do FU11chal. =MCI!I·Çfuez ele P.ctl'fiJella. 

Cnrtfl, J;'eg;ia a q.ue se r e f e re a circular supra 

Ho11rado marquez ele Palmella, par do reino e conselheiro ele cstaclo. Amigo. 
Eu a rainha vos envio muito sm1.elar como aquelle que muito prézo. E xiginclo as 
ex;tráo.rcliuarias circtW.'J,S tanci~:ts em que ora se acham os meus r einos, e a ela mi
nha resiclencia temporaria em, 1:1)11 paiz estrangeiro., que haja uma lJessoa espe
cialmente mwtorisacla para a expeclição de todas as ordens que houverem ele ser 
dadas a bem elo m,eu sel'viço, e cl'aquella porção elo.s meus subditos que p erma
nece fi el á minha p essoa : h ei por bem,, com o conselho e consenso do plenipoten
ciario elo imperador, meu mui prezado pae, tqtor e curador, que esta referendará, 
nomear-vos para ex;ercerdes as ftmcçõ es de ministro e secretario ele estado, até 
que sua magestade imperial tenha providenciado sobre o governo elos meus rei
nos e domínios; e ao mesmo tempo vos auctoriso para dardes subsidias áquelles 
dos meus referidos subclitos que cl'elles necessitarem, pelo fa,cto ele haverem emi: 
grado de Portugal, e que por justificados motivos não podérem seguir viagem 
para o Brazil, em conformidade ela ordem que po1· vós lhes h ei mandado intimar; 
dev endo taes subsídios ser prefixados em uma tabella que fareis subir á minha 
presença, e podendo vós applicar, tanto para esta despeza, como para a elo trans
porte das pessoas que elevem partir para o Brazil, e das legacões que se con
servam debaixo da minha legitima auctoridacle, todos os pagm~_entos que r ece
berdes (1.a legação brazileira n' es ta côrte, em cumprimento da convenção celebrada 
entre a corôa de Portugal e a cl'aquelle imperio, aos 29 ele agosto de 1825. O 
que me pareceu participar-vos para vossa intelligencia, e para que wssim o exe
cuteis, e façaes executar, r emettenclo copia a1lthentica d'esta minha carta r egia 
ás repartições onde a minha r eal auctoridade continua a ser reconhecida, para 
que hajam. de cumprir es ta minha real determinação na parte que lh es toca. 

Escripta em Laleham, aos 2 dias do mez ele janeiro do anno elo p.ascimento 
de Nosso Seul10r J esus 04risto ite 18;39 .---:-RAINFJA.==;Mcmyw'lz cl(3 B cwbctce?w. 

Officio 

ru.mo e ex.mo .sr. - D epois ele escrever a v. ex. a por via de Joao Carlos de Sal
clanha e dos tres ministro s que embarcaram na esctma lJI[atchless~ r ecebi o officio 
que esse governo me dirigiu em data de 24 ele dezembro, cujo conteúdo tive a 
honra de levar ao conhecimento da rainha, minha senhota, e considero como muito 
satisfactoria a noticia de haver totalmente clesappareciclo d 'esses mares a esqua
itra do governo r eb elde, tanto mais quando, segundo os indícios que temos elo es
tado em que se acha Portug~l presentemente, não pareee mui provavel que possa 
apromptar ctom brevidade uma nova exp edição contl'a a T erceira. 

Eu espero qae o goveJmo, que v. ex. a dignamente preside, me fará a justiça. 
ele acreditar os anciosos desejos que tenho tido de levar a effeito as promessas 
de soccorros, e os esforços que tenho praticado para o conseguir. V. ex .a não 
póde, talvez, avaliar, em toda a sua ·extensão, as di:fficulclades que tenho encon
n·ado, por isso que as circumstancias só me permittem de dispor ele meios mui li-
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mitados, c esses mesmos depéndentes ela -cmtclescendencia dos mini stros ele sua 
magestacle o imperador elo Brazil, cuja cooperação se to~·na por consequencia in-
clispensavel para que possa levar a effeito qualquer mechcla. . . . 

A fragata brazileira InvpeTctt?·iz chegou a saír ele Falmouth dn·~gmdo-se para 
essa ilha, porém regressou obrigada pelo mesmo temporal, que .ch sper sou a e~
quacl.ra I)Ortuo-ueza e quanclo mesmo assim não -tiv sse aconteCido, nunca terta 

b ' l . . . 1 podido prestar soccorro especial a v. ex. a, por isso que os p empotenClanos c o 
Brazil se não julgavam auctorisaclos, emquanto o seu governo não se ~e~larar 
abertamente, a prestar comboio ~ís tropas portuguezas que se achavam refugtadas 
em Inglaterra . . . . . . 

Por ontro lado sem comboio e sem embarcáções ele guerra nossas, pare~ta 
nimiamente impnlclente a empreza ele expor estas tropas desarmadas e el)J. nav10s 
mercantes ao encontro ela esquadra, que sàbiámos ter saído de Lisboa, e que se 
não poclia calcular houvesse ele te1' na JYiadei1'a a demora qüe teve. 

O enviar cl'aqui as tropas armadas e ém navios armados, quando hou':esse 
meios pecuniarios sufficientes para isso, tornava~se impossíVel sem vi'olaçao -ckts 
leis de Inglatel'ra, nem este governo o consentiria poí: moclo algmn. _ 

Ahi tem v. ex.a, sem fallar ele muitas outras, üma parte ·clas clifficuldaàes que 
empecm·am o cumprimento ela minha promessa, até 'ào momento que constou 
com certeza que a esquach·a dirigida contra essa ilha havia regressado a Lisboa. 

Porém, mesmo depois cl'isso, não elevo dissimular a v . ex.a. que me tenho 
visto obrigado a sustent.'tr por escripto com o duque de W ellington mna r enhida 
controversia sobr~ o clireito que elle pretende contestar-nos ele enviar, mesmo 
sem armas, para a ilha T erceira as tropas que r eceberam asylo n'este paiz, el e
baixo elo pretexto ele querer -manter a mais estricta neutralidade a respeito elas dis
sensões ele Portugal, e sem querer aclmittir a cliffer ença entre irem cl'aqui r efu
giados portuguezes e:ffectuar mna invasão armada conh·a qualquer territorio, que 
se acha debaixo elo domínio elo usurpador, ou irem, como vão, clesarmaclos des
embarcar a uma ilha ele que a senhora D . lVIaria li felizmente ::;e conserva sobe
rana de facto, assim como o é ele clireito . 

Entrei n 'esta detalhada explicação porque apreciei, como elevo, a opinião ele 
, pessoas que, como v. ex. as , seguem o caminho da hom·a e ela justi·ça e p'orqüe 
julg~ da minha obrigação prevenil-os que, sem embargo ele todos ·os a~·gumentos 
convmcentes de que usei e ela r e.solução que por fim tomei ele não attender ás 
am~aças d'este mi:~üsterio, visto .que ~justiça está toda, ela nossa parte, tenho o 
malS nmcla~O rec~lO de que O dito llllnisterio chegará 'aO ponto ele empregar a 
força para Impedir o desembarque n' essa ilha, ao menos da gente ele que sé 
compõe a 1Jrimeira divisão, que saiu de Plymouth com esse clestl.no, debaixo elo 
commanclo elo g·eneral Salclanha. 

Deus permitta que não se verifiquem os meus receios, porque com a chegada 
elo dito general ficaria esse importante ponto guarnecido ele maneira a não r eceiar 
segundo ataque. A clivisâo vae em quatro navios ele transporte, os quaes saíram 
de Plymouth no clia 6 elo corrente, e podem, visto o v:ento que tem r einado, 
achar~se a esta hora no termo clesejaclo ela sua viagem. . 

No caso, comtuclo, el e que elles encontrem os estorvos, que prevejo, ao seu des-
embarque, nem por isso desistirei ela empreza ele fazer chegar, por outros meios me
nos ostensivos, soccorros a essa ilha. J á para esse fim fiz a tentativa ele lh~ expedir 
um destacamento ele duzentos sessenta e .seis allemaes debaixo elo commanclo elo te
nente coronel Schwalback, os quaes saíram tambem ele Plymouth no dia 21 e tal
vez possam desembarcar, por isso que se não acham em circumstancias iclenticas 
aos ren1giados que vão elo deposito ele Plymouth, ainda quando a estes seja vedada 
a inesma faclllcl ade. Alem cl'isso estão tomadas as meclicla.s para fazer emÇarcar 
successivamente nos navios que vão buscar laranja á ill1a T erceira pequenos des
tacamentos, que talvez possam escapar melhor elo que os que vão em transportes 
fr etados para os conduzir com a tropa ; até agora tenho concluiclo ajustes com os 
capitães elos navios Eclwcunl> Ilope> Blcmclze e T1·~tsty, para levarem cada um, 
pouco mais ou menos, vinte homens, e tenciono com toda a brevidade ex,peclir dos 
portos de França o resto que existe ele tropa ele linha. 
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. ~l'ambem previno a v. ex. a ~llC o }{iate Sahía L~6Z'ict c ti hav i o :portngucz 
Ind-ust1·ioso levam uma porção ele gent~ em clireitura para esse porto; havendo o 
primeiro saído ele Plymouth domingo passado; ::whando~se os outros promptos. a 
fazer-se ele véla. . 

' Faltou-me, para coml?letar est:;t frailca e:kpbsição, diz er a v . ex. 3 que me tem 
sido muito sensível a falta ele dinheiro qcie esse governo t erá experimentado por 
haver a fragata Izctbel d,eii(l.cld ele erltr eg~lr a s.o1:n1na consi.clera\rel quo tinha a s.eu 
bordo pertencente á r mll fazeFicla ela r átrlha ttlmha senhora. VoU buscar me1os 
para supprir essa falta remettenclb:lhe de ntJvb em e~peéie, pelas occasiões que 
se me offerecerem, algu~1as sbmmas ele dinheiro que ht!uver clisponivel para esse 
fim sendo quasi impossível achar letras p rlra reinetter. Entretanto se v. ex .35 se 
acharem na absoluta necessiclacle ele não esperar por e~ tas r emessas, em rasão da 
grande despeza que ha de ci;escei· com. a. éh egctcla c~as tropas , e se enco.ntrar em 
meios de pdder sacar, sem grande preu~uzo, a.uctonso po1· ordem da mmha au
gust~L soberana esse governb a shca;r letras, bu seja sobre lllÍm ou sobre Fran
cisco Rebellb, vice:consul de Portugal em Londres , até ft quantia de 20:000{;;000 
r éis ao mai~r prâso que pbdérem alcançar, na çerteza ele que serão immediata-
men.te satisfeitas. · · 

Convirá que esse g:t:Jverno me 1;emetta a conta dos fornecimentos que fez á 
fragata braZileirá, para eHtrar na liquidaÇão das que sua magestacle tem com o 
goverilb c1b Brazil. 

Esqu \')ceu~me nomear; entre ds soccorros que se enviam para essa ilha, dois 
navios T1·ue B1·it'oh e C'ondessct ele Livmp'ool) que elevem sair de F almouth car
regados de mmiições e armamento para ser em postos à clisposição cl'esse go-
verno pelo consignak'lrio. . 

Deus guarqe a v. ex.n Londres, 13 de janeiro de 1829. - ru.mo e ex."'0 sr. 
DioCleciano L eãt> Cabreira. ==Mcurqu~z d'e Palmellct 1• 

officio 
[N. 0 59) 

In.mbe ex.mo S1'.- Pelà correio passado dei conta a v . ex.a que estava citado 
por D. Manuel G. Salmon para lhe fallar, e como não tivesse tempo de fazer co
nhecei' a v. ex. a qual tinha sido o r esultado, hoje é do meu dever pôr v. · ex. a ao 
facto do qü.e passei com elle. 

Disse=me. quel tendo apreseütado em conselho de lllÍnistros a r epresentaçlLo 
c1ue eu lhe tinha dirigido, e;;tava auctorisaclo a comnmnicar-me da parte do seu 
a~gusto ai:t? .~ue o 1ieconhecimento i_sol~c~o só de I-Iespa~ha talvez, longe de ser 
ut1l ao serilior D . . 1YI1guel) f'o ss,e l)l'eJudtClal; que o gabmete ele L ondres estava 
clesejosà de éoriduir es,te negocio) mas que o meu gove1mo não se tinha declarado 
sufficientemente J?ara fazer conhecer quaes eram as suas intenções r elativamente 
ào casamento . . Que sem esta. abertura sua magestac1e catholica não poclia afastar-se 
elos gabinetes inglez e austria~o. . _ 

Sob1•e os r ebeldes eni Taimongo foram as ordens ao capitão general de An
daluzia para qcte os clispet:sasse e não consentisse portuguez algum na fronteira. 

D~~l~ . gt~~t:de. ~·~:-~~."a ' ivÍ~clrià," 'ii .ele. J ~~~i~-~ · d~ . i s29 .'~iÚ.·n;o· ~ · ;~.~1~ · ~1.'. 
visconde de Saritarem: = Gohd'e ela Figue·i1·c~. 

No-ta 

O abaixo assignaclb1 eln ~-eplica á nota que teve a homa de r eceber elo mar
quez ele Barbacena lio dia 30 ele novembro, não póde dei:kar ele \:lbse'l.'\rar a extra
orclinaria circumstanciá que, einquanto o embaixador de sua mag:estâcle ha côrte 
do . Rio ele J anei~? s~ acha. encarregado ele mna commissão especial, ~bhclo p~r 
obJ ecto a r econ01haçao do Imperador D. Pedro com seu. irmão o infa:iit~ D. lVlt-

1 E ste officío saíu muito alterado na edição elos D(spachos, mas rcctiíicámol-o pblo anto
gntpho. 
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guel, o plenipotenciario el e sua mag-estacle brazileira n'.este pai~ reclame official
mente elo soberano cl'este reino effectivos soccorros, a fim ele por sua magestacle 
fidelíssima D. Maria li sobre o throno de Portugal; e isto no mesmo momento 
em que lord Strano·forcl e o ministro ele sua magestacle imperial o impe'Í·aclor ela 
Austria recebiam da propria bôca do imperador ao Brazil declarações ela sua. in" 
tençã9 de entregar aos conselhos e julgado ele seu augLlS~O sogro, e elo re1 ela 
Grau-Bretanha, o arranjo elas infelizes desavenças occorndas ~a casa ele Bra" 
gança. Sob taes circümstancias, o abaixo assignaclo ver"se~ía obrl€aclo a el:lpera:r 
até que ulteriores avisos o habilitassem a conhecer q·uaes e;ram os reaes senti
mentos da côrte elo Rio ele J aueiro; mas a reclamação elo marq nez de ~arbacena, 
sendo ftmclacla sobre allegaclas obri,gações ele tratados, é mais compatlvel com o 
sentimento elo seu dever para com o .geu soberano explicar por uma vez a ver
dadeira natureza el'estas obTigações-, e obranclo assim, remover toda a duvicla pel~ 
que respeita á honra e á boa fé ele el~rei seu a1n'O . 

O marquez de Barbacena apresentou um summario de diversos tratados con
trataclos entre os dois reinos, come\!anclo por aquelles de mais r emota data, no 
anno ele 1373, e concluindo com as pr0messas estipuladas no congresso ele Vienha 
no mmo ele 1815. Não sm:ia clifficil acrescentar a esta lista e provar que as obri~ 
gações ela Grau-Bretanha, durante este longo período, têem sido cumpridas por 
uma contínua serie ele serviços feitó·s ao r eir:m ele .Portugal. Não é da intenção elo 
abaixo assignaclo negar a · validade cl'estes ant~·o,s tratados ele allia.nça, amisaele 
e garantia; pelo contrario1 elle eleseja aclmittir a existencia, em plena força e vi
gor, ele todos aquelles tratados que nã:o hão sido cancellaclos, ou mudaclos por 
subsequentes transacções cliplomaticas. Nem tão pouco elle se oppõe ao modo ele 
interpretação adaptado pelo marq uez ele Barbacena. Está IJrompto a aclmittir que 
os tratados poclem servir ele explanação . tms aos outros1 e que o seu espírito 
colhe-se melhor elo teor ele todos, elo que das -estipulações particulares ele cada um. 
Porém, o marquez ele Barbacena sabe que o objecto especifico· para o qual cada 
tratado IJQssa ter sido formado, uã.o eleve perder-se de vista por tal motivo, nem 
tão pouco .negará que a contínua prática elas 1mrtes contratantes forma o mais se
gmo commentario sobre a natureza elos seus contratos; e qtte a verdadeira posi
ção elos dois paizes, tun para com o outro se define melhor pelos actos subsis-
tentes ele _seus respectivos governos no longo perioclo de annos . _ 

Todav1a, o a?aixo assiguaclo está prompto a sustentar que os tratados exis
tentes, tomaelos JLmtos, seg·unclo o methoclo cumulativo ele interpretação proposto 
pelo marquez ele Barbacena, ou separadamente não offerecem nenhum ftmcla-
mento soliclo á reclamação que acaba ele ser feitd. · 

Presume-se que a usurpação- elo throno ele Portug·al pe-lo infante D . Miguel 
deu a sua magestacle fidelíssima o direito ele exigir cl' este paiz soccorros effectivos 
para recobrar a stta corôa e o seu r eino . Todavia, Rão é facil conhecer sobre que 
base assenta similhante supposta reclamação. Em t-<Od~ a serie ele tratados não ha 
nenhuma estipulação expressa que possa sustentar a pretensão, que ·se apr esenta 
na -nota elo marquez de Barbacena. Nem tão pouco. 0 <Seu teor e espiTito em ge-
ral ip1põem similhante obrigaçãu. . . 

E, pois, ou com o fim ele resistir a urna r ebelliãB afortltnacla, ou para decidir 
pela força tuna questão ele successão duvidosa, que a Grau-Bretanha ê cbamaela 
a obrar. Seria, porém, impossível imaginar que qualq11er estaelo iuclepeuelente ti· 
vesse mmca a intenção de entregar a clirecção e -synclicancia ele seus negocios in· 
t~ruos ás mãos ele outra poteucia; porquanto, se por-ventura sua magestadé se 
v1sse na necessidade ele fornecer soccorro effectivo quando em Portugal occonesse 
algluna rebellião interna ou dissensão, seria um dever, e na verdade tornar-se-ía 
essen·cia.lmente necessario procurar evitar que similhante causa existisse, um_a vez 
que fosse possível prevenil-a. D'aq1ú se segtúria tuna constante e minuciosa mter
ferencia, que se tornaria inclispensavel nos . negocios de Portugal; pois sua ma· 
g~estacle não poderia mmca consentir em ter promptas as suas esquadras e ex~r· 
cltos á disposição ele um rei ele Portugal, sem exercer aquella superintendenma, 
.e tomar as devidas precauções que lhe poclessem . assegurar que as suas forças 
não estariam sujeitas a ser em}Jregaclas para suspender os e:ffeitos rle mau .go~ 
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vorno , loucura ou capricho . É esta, porventura, a posiçí:io em que qualquer go
verno, que faz profissão ele independencia, consentiria existir? E comtudo, se fôra 
1_-JOssivel admittir a validade elas estipulações que exige o m arquez ele Barbacena, 
tal seria necessariamente a situaçãO em que a Grau-Bretanha e POTtugal se acha
riam collocaclos um para Mlii dutrd . 

Mas a verdade é que tocld o espírito elos tratados e sua historia7 n1.ostram 
que o principio ela garantia dada pela Inglaterra é a protecção ele Portugal -contra 
invasão es trangeirá. · 

Quando, pelo tempo ela r estatülaçã:o ela monarchia portugueza, em 1640,. se 
concluiu pouco clepbis üm tratado entre as duas corôas, o qual forma a verdacletra 
base de sua actual áll:iança, o governo inglez n fio podia ter em vista outro obj ecto 
senão o ele outorgar efficaz protecçfib ac; r ei D. João IV, que se esforçava por 
manter a sua novamente adqtiiricla inclependenci~ contra o poder oppressor ela 
Hcspanha. SimiU1antemente, em 1661, quando Carlos II, no tratado em que o 
marquez ele Barbacena parece tanto ct>nfiar, declara que elle tomará a peito o in
ter esse de Portugal e o de todos os seus clominit>s, clefcnclenclo-o com toclq o seu 
pocleT, tanto por mar como por terra, comtl se fôra a propria Inglaterra. E claro 
que estas estipulações r efer em-se a protecçãb contra p erigo estranho, e o modo 
p elo qual esta dev e conceder-se acha-se expressamente determinado, sendo este 
dar e~. t~mpo opportnno auxilio contra «O poder ele Castella1 ou ele outro qual
quer m1m1go ». 

No decurso do ultimo secnlo a Grau-Bretanha tem r epetidas v ezes satisfeito 
a esta protecç~:o, e o marc1uez ele Barbacena não necessita que s~ chame á sua 
r ecordação, qlie ellá o fez de bo1n gr~tclo e com Uitito favoravel. Nunca, até aos 
infelizes acontecimentos ele 1820; foi ellá · chalilacla . a interferir nos :ri.egocios in
ternos de Portugal. Esta interfl'l rencltt, posto que frequentemente pedida desde 
aquelle perioclo

1 
tem sido firmemente t:ecttsacla pelo governo britmmico. I g t1almente 

foi r ecusada á todos os partidos que a r eclamavam, e em todos os casos ; e na 
v erclacl e estes h ão sido os mais oppostGs. e conttaclictorios. Ainda em 1826, quando 
sua magestacle, annuiliclo á r ecjüisição db embaixádor ele sua inagestade :fielelissi
ma, mandou urn c<;>rpo das suas trop aS a Portugal, a justificação cl'esta m edida 
foi expressamente fLi.:riclacla 1üt éáüsál ele terem os r efngiaclos portuguezes aclquiriclo 
um caracter es trarigeiro, formando um corpo, armanclo-se e esquipanclo-se em 
Hespal'l.ha ; e o commanclantc das tropas britannicas r ecebeu ordens mui positivas 
para não tomar parte alguma na contenda entre as facções em Portugal, e só
mente ele se oppor aos invasores estrangeiros e àqnelles que achasse unidos ele
baixo elas suas bandeiras . 

Ern 1822 o rei ele Portugal olhou para a inclep encl encia elo Brazil, e para o 
acto ao ássumir a soberana auctoridacle cl 'aquelle paiz, perpetrado por seu filho 
o iinperaclor D. Pedro, como actos de afortunada r ebellião . O governo portuguez 
invóéou frequentemente os tratados com este paiz e as obrigações de garantia, 
que seguravam a i1itegridàcle ele Portugal e elas suas colonias. lS'Ias o governo bri
tanniéo, emquant'ó àclmittiu ria sü.a pleiia 'e:xten são as obrigações ela gm·antia, sus
tentava que estas existiam tão sprnente, no caso de d'esm·ernb?·ação po?· ·wm podm· es
t?·cmgei?·o; e qúe quanto aos etfeitos ela dissensão interna, não eram applicaveis. 
Pela n'otct vérbal api;esentada a·o governo portuguez pelo encarregado ele n egocies 
ela G1;aíi-'Bt:etanha, no i:nez de dezembro ele 1822, süa 1nagcstade declarou que 
sob1:~ às àcori.teéimentos que n'aquella epocha dlvicliam a casa de Bragança entre 
si, elle estava determinado a observar «a niais éxacta e e'sci'upulosa neutralidade». 
Por mn feliz coJ;J.venio com sua magestacle fidelíssima, concluído sobre a 'mediação 
ela Grari~Bí:etanha, a independencia elo Brazil foi finalmeiite r econhecida e asse
gurada ; màs isto tã? longe estava ele enfraquecer o effeito da gai'antia "dada pela 
Gran-Breüiri.lia para a conservação ele Portugal e ele suas r estantes colonias , 
quanto sria mag:e_stãde se jlUghria igualmente obrigado a protegel~as cnntta a in
justa aggressão .do Brazil, bem como de qualquer 'óutro poder estrangeil:·o. 

O marquez ele Barbacena não sustentá ·que a l:i$urpação elo infa.D.te D. Miguel 
tenha tido origem alguma estrangeira, ou lui.ja síclo protegida p'ór heh~uma po
tencia estrangeira. P elo contrario, cada soberano da Europa r etiroil ·o seu minis-
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tro, c suspendeu todas as relações diplomaticas com a côrtc de Lisboa. Quer o 
acto foss e justo ou injusto, foi aquelle ela nação. Se se carecesse de prov:as, achar
se-íam no procedimento cl'aquelles que, levantando. o es~anclar.te do Imperador 
D. P edro ou ela rainha D . lVIaria no Porto tendo l'eumdo ali a rumor parte elo exer-

' ' ) ~· ' á fi N cito, b em como um -grande corpo ele gente armada, que nao pe~·tencm • pro ssao 
elas armas, superior em numero, esquipamento, elisciplina e n;tmos aos seus oppo
nentes, julgaram comtuclo necessario abandonar o Porto, e nnntos. d'elle~ procurar 
asylo em Inglaterra, porque, segtmclo declararam, acharam toclo o remo contra 
elles . • 

Se um caso, pois, ·ele afortunada usurpação e r eb ellião não pócle justificar a 
interfer encia ela Grau-Bretanha, muito menos se pócle exigir que ella tome parte 
na decisão ele uma successão contenciosa. Procu;ra-se, porém, interpretar a ga
rantia estab elecida nos tratados com Portugal, como impondo á Grau-Bretanha a 
obrigação ele assegurar a successão ela rainha D. lVIaria, e de colloca.r pela força 
sua magestacle fidelíssima: sobre o throno ele seus antepassados . 

Se a Grau-Bretanha tívesse accedido ás solicitações elo embaixador de sua 
mages tade fidelí ssima em clezembro de 1825, e houvesse garantido ao imperador 
D . P edro a successão ele Portugal,. a despeito da sua repugnaucia em a acceitar, 
confirmacl:a pela sua subsequente abdicação, nós t eríamos contrahielo uma obri
gação muito alem da possibilidade ele a cumprirmos, e a qual, pela sua pro .. 
pria nattueza, dever-se-ia reconhecer como tal no momento em que ella fosse for
mada. O governo britannico, portanto, obrou sabiamente quando recusou annuir 
iL proposta elo marquez ele Palmella. É verdade qL1e sua magestacle, pelo queres
peita aos direitos ele primogenittua e ordem da natureza, r econheceu D . P edro 
imperador como r ei ele Portt1gal; e p ela sua abdicação r econheceu tambem a in
fanta D . Maria como sua successora e a soberana legitima d'aquelle paiz . Mas 
sua magestacle estaria em coutraclicção com os lJrincipios, que tem publicamente 
professado, e pelos quaes tem constantemente obrado, se porventura empregasse 
a fo'i·ça como meio ele obter o consentimento de um povo indep endente para tal 
r econheci:J;nento . 

O unico vislumbr.e ele ftmclamento á asserção pi·o ch~zicla pelo marquez el e Bar:
bacena, que este pmz se acha obrigado p elos tratados de alliança e garantia a 
coop_er~r com taes meios para collocar sobre o throno ele Portugal sua magestade 
fidelis~rma, pócle achar-se na estipulação do artigo 6 . 0 ela convenção secr eta 
co~chu:la em 22 ele outt1bro de 1807, pelo qual a 8-ran-Bretanha se compromette 
a .Jan:U:IS r econhecer como r ei de Portugal príncipe algum que não seja o herdei~·o 
e leg1trmo representante ela real família ele Bragança.' 

Cumpr e lembrar que esta convenção assiguou-se antes da invasão ele Portugal 
pelo exercito francez, e ela :letermi.nação elo príncipe regente, de embarcar com 
~o da a sua família para o Rw de J aneiro, preferindo este passo ao sacrificio ela 
sua alliança com a Ing·laterra. Sa,bia-se tambem que era a intenção ele Buona1Jarte 
partilhar o r eino ele P ortugal em pequenas soberanias entre os seus generaes mais 
favoritos . Era, pois, este penhor uma retribuição feita p elo r ei ele Inglaterra ao 
seu alliaclo pela sua aelhesão á causa commum. Era uma segurança, que aqu elle 
alliaclo devia nattualmente esperar contra o· perigo então imlllÍnente. Se esta con
venção se achasse ainda em vigor, sua magestade ver-se-ía obrigado a reconhecer 
como .rei de Portt1gal o legitimo herdeiro ela casa ele Bragança 1.micamente. lVIas 
é obVIo que, sendo ella temporaria por sua nattu·eza, cessou ele existir com a n e
cessidade que lhe deu origem . A convenção secreta el e 1807 entrou no tratado de 
amisade e alliançã, assignado no Rio de Janeiro em 1810, e n'este tratado, o ar
tigo 6 .0 da convenção secr eta, contendo a expressa, garantia de Portugal á casa 
de Bragança, se inseriu palavra por palavra. A convenção, pois, ficou fimdida no 
tratado ele 1810. Em 1815, por ém, na conclusão da lucta, na qual os dois paizes 
se acharam tão longa e gloriosamente empenhados, quando o sceptro ele Portt1gal 
foi r estituído sem quebra ás mãos elo «herdeiro e legitimo r epr @sentante ela casa 
d~ Bragança)), o principal obj ecto d'estes trataclos achou-se desempenhado. No 
clia .22 de j aneiro do mesmo anno, as duas potencias celebraram em Vienna out.ro 
tratado, pelo terceiro artigo elo qual o 'tratado de 1810, sendo fundado «em cn·-
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êümstancias de rlatd.re!ia terilporaria, que f'elizmente deixaram de existir, o mesmo 
~ratado é declarado n'este logar nullo em todos os seus artigos e de nenhum cf
feito». Que é certo achm·em-se as clausulas ela convenção ele 1807 inclui elas n' esta 
l'evogaçã9, conhece-se pela, ultima parte elo mesmo artigo, onde se declal·a que a 
revogação será c< sem prejuízo elos antigos trataclos ele alliança, amisacle e garantia 
que subsistem entre os dois paizes)), os quaes tratados se renovam e reconhecem 
em pleno vigor e effeito, ao passo que se guarda completo silencio sobre a con
venção ele 1807; manifestanclo-se por esta fórma evidentemente que, na opini?i,o 
elas duas partes contratantes, a ultima convenção participa ela mesma natureza 
temporaria, que se attribue a_o tratado de _1810, ct~as estipulações1 em .?onsequ~n
eia das mudanças que a sene ele aconteCimentos tornou necessanas, tmham s1clo 
previamen:te sub~tituiclas pelas ele_ 1807. . . · . . . . 

O abatxo asstgnaclo confia, pOts., que a ficlehelacle rehgwsa com que este pmz 
geseja desempenhar toclos os seus contratos não ficará exposta a imputação, ou 
duvida, por elle se Lhar obrigado, em nome ele el-rei ·seu amo, a rejeitar a re
clamação feita pelo marquez ele Ba,rbacena, fLmclada em suppostas obrigações im
postas á Gran-Bl'etanha pelos tratados existentes entre os dois reinos. 

Em adclitamento ás suppostas obrigações procedidas ele anteriores contrato s, o 
marquez ele Barbacena acrescentou certos actos diplomaticos, os ·quaes s . ex." 
sustenta como possuindo o caracter e validade ele tratados, e, .como taes, dando 
ao imperador D. Pedro um direito inclisputavel para r eclamar o auxilio ele sua 
magestacle, a fim de conquistar o r eino ele Portugal para sua filha. Estes actos 
são o resultado elas conferencias ele Vienna e Londres, no mez ele outubro ele 
1827, e no mez ele janeiro ele 1828, antes ela partida do infante D. :Miguel para 
Lisboa. N' estas confm·encias o marquez de Barbacena pretende que tanto sua 
n\.ag·estacle, como sua magestade imperial o imperador da Austria, virtuahnente 
t:'ntraram em certo pacto solemne, pelo qual se obrigaram a exigir o complemento 
das prúmessas feitas pelo infante. 

Na própo1·ção que este paiz é escrupuloso no desempenho elos seus contratos, 
teve elle bom cuidado eni tornar estas estipulações definidas e precisas; alem cl'isso, 
tem sido pratica constante evitar o dar nenhuma garantia, cuja execução estivesse 
fóra elos limites de nosso proprio poder, mas que clepenclesse ela boa fé ou in
clinação dos outros: O abaixo assignaclo não julga, pois, necessm-io empregar 
fuuíto tempo em reftltar um assumpto tc1.o gratuito e tão falho ele base, pelo ver
dadeiro estado elos factos; como aquélle que o marquez .ele Barbacena acaba de 
produzir. O embaixaclór ele sua magestacle na côrte ele Vienna concorreu nas con
ferencias, pelo convite elo chanceller de estado austríaco, e em consequencia ela 
carta dirigida á magestacle cl'este paiz pelo imperaclor D. Pedro, no dia 3 de ju
lho ele 1827, na qual sua magestacle imperiàl declarava que tinha nomeado. o in
:fante D. Miguel seu logar-tenente e regente elo r eino ele Portugal. Em verdade, 
se sua magestacle tivesse, porventura, vencido a repugnancia elo imperador 
D . Pedro, e influído para que sua màgestacle impe~·ial confer·isse a seu irmão a. no
meação de regente; se sua magestacle tivesse claclo a sua garantia a respeito do 
procedimento de sua alteza real, c elo clesempenho elas suas promessas, poderia 
:'este caso ter logar uma reclamação a sua magestàcle, a fim de entrar no conhe-

. ~imento .que as estipulações feitas eram executaclàs .· . · 
· :Mas, em verdade, o embaixador ele sua magestacle não entrou em arranjo al

gum d'esta natureza, nem tão pouco tomou parte em negociação alguma que es
tabelecesse simill1ante pacto, e ai.nda que el-rei tinha rasão pàra se queixar do 
infante D . Miguel, por haver faltado ao desempenho ele promessas feitas na pre
sença do seu embaixador, este motivo ele queixa era fundacl0 na indignidade pra
ticada por esta fórma contra a p~ssoa ele sua magestade, e nfi'O na injuria feita 
ao imperador D. Pedro. . 

É verdade que nas conferencias ele Vienna, e sttbsequcntemente em Londres, 
o embaixador ele. sua magestacle e o plenipotenciario de sua mag·estacle imperial 
o imperador aa Austria asseguraràm que os seus respectivos soberanos empre
gariam conjunctamente seus valiosos esforços para conseguir que "() im1J erador 
D. Pedro completasse o seu acto ele a.bclicação elo throno de Portt'tgal, bem como 
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mandasse sua filha para: a E uropa, reg·nlando-se por um tratado definitivo a or
dem ela successão nas duas linhas da casa de Bragança. 

O marquez de Barbacena queixa-se que o llp.perador, seu amo, foi impellido 
a obrm· poT este modo, e acrescenta mais, que ob1·ou ass:i~ ?m _::onh·adicção com 
os seus proprios interesses, e para comprazer com as solimtaçoes da Inglaterra 
e da Austria . l\Ias qual é o facto? Sem duvida el-rei aconselhou a sua magestade 
imperial que ~ompletasse o acto ele abdicação elo r eino ele ~ortug~l , e ~por esta 
fôrma cumpriss·c uma obrigação, que sua p]:opria magestacle 1mpen~l , t~o r emo
tamente como no mez ele maio ele 1826, tinha solemnemente contrah1clo a ~ace elo 
tmiverso. Sua magestaele aconselhou, alem cl'isso, o imperador pa.r:a en'?ar s:ua 
filha á Em·opa, em harmonia com a declaração de sua magestacle 1mper1al feita 
no mesmo periodo. Estas medidas eram mui bem calculadas para conciliar e tran
quillisar a nação portug·neza, afastando as j ustas suspeitas elo povo, .e conven
cendo-o que não se intentava governai-o como uma colonia do Brazil. E desven
ttu·a que as medidas assim aconselhadas não se executassem previamente á 
chegada do infante a L isboa. Se isto tivesse tido logar, muito elo occorriclo de· 
pois, e que é para lamentar , teria provavelmente sido evitado. Mas as segm·anças 
dadas a D . MigLtel, e lançadas no protocollo dh confer encia, paxa offer ecer ao im
pemdor D . Pedro similhante conselho, não constituem sua ·magestacle gm·ante do 
desempenho ele taes promessas contidas nas cm·k'l.s de D . 1\liguel, que foram apre
sentadas perante a conferencia e annexas ao protocollo . Nem tfio pouco o conselho 
offerecido ao imperador ácerca ela conveniencia ela execução cl'estes actos impor
tantes, a r espeito cl0s quaes sua magcstade imper[al tinha ha muito espontanea
mente empenhado sua r eal palavra, confere direito algtun para reclamar ele sua 
magestade aquelles soccorros que são necessarios para a conquista de Portugal. 

O tom ele azeclmne e queixa, que predomina na nota do marquez ele Barba
cena, e a impressão que se deseja produzir, de que o presente estado ele P ortugal 
eleve, em grande pa.r te, attribuir-se á d efer encia outorgada pelo imperador D . P e
dro -aos conselhos ele seus a1liaclos, torna.IU necessario recapitular breve algtms 
elos acontecimentos connexos coin este assumpto, com o intuito que a Gran-Bre
~nha possa ser effectivamente a.lliv:iacla da moral r esponsabilidade que se procura 
rmpoT-lhe, bem como do peso ele obi;igações formaes . 

O defunto rei D . João VI morreu no clia 10 ele mar ço de 1826; a noticia da 
sua mor te chegou a Inglaterra no dia 23 de março, e ao Brazil em 26 ele abril. 
O _impera~or D . P edro in;un~cliatamente assmniu a si o governo de Portugal, como 
re1, .em v1rtucle elo .se.u direito de successão como o filho mais velho de seu pae ; 
publicou tnna amrustia geral. e clecTetou a constitLtição, em cujo preambulo as 
tr es ordens elo estado foram 1mmecliatmneri.te chamadas a jm·ar ficleliclacle, decla
r ando-se n'aquelle clocmnento que o r eino ele Por tugal seria d 'ali por cliante go
vernado segtmclo os artigos ele seu contexto . O imperador estabeleceu, ao mesmo 
tempo, a successao da corôa em sua :filha, como rainha ; nomeou sua irmã, 
D . Izabel 1\faria, regente elo Terno, e a fim que nenhtnna duvida se estabelecesse 
ácerca elas suas .intenções, sua magestacle imperial qeclarou explicitamente, no seu 
discurso ele 6 ele maio á assembléa legislativa elo Bt azil, que : cc E lle t inha abdi
cado e cecliclo toclos os inelisputaveis e irrefragaveis clii..·e~tos que possuía á mo
narchia portLtgueza em sua filha, a princeza D . Maria é!a Gloria,_ rainha ele Por
tugal» . Sua magestacle imperial, em 11 ele maio, despachou sir Charlcs StLtart elo 
R io ele J aneiro paTa Lisboa, como portador cl'estes instrm;ne:rit~s , concluindo por tal 
fórma em quatorze clias toda esta importante transacção. E obvio, cqmparanelo es tas 
datas, que nenhuma pessoa possuindo auctoriclacle ele sua magestà.cl,e, exceptL1ando 
sir Charles Stnar t, podia te1· interferido, até mesmo dando consellió, na adopção 
d'estas meclidas, e não se diz que s . ex .a deu similhante conselho. O justificado 
moti-vo elas medidas ele abril e maio ele 1826 era separar finalmente os i'einos de 
P ortLtgal e elo Brazil, acontecimento igualmente desej ado pelas cluas porções da 
monarchia. E ste obj ecto completou-se pela promulgação da carta cc tão e'fnca.zmente 
e tão_ solepmemente, como poderia ser por qualquer instrume)ltO posto em execu
ção pelo propl'Ío soberano». Na proclamação dirigida á naçao portugueza, e .da
tada ele 2 ele maio ele 1826, sua ma.gestade imperia'l ·cleclatou qne a sua abéüca-
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ção s~ tornaria COPJ.plet~ logo .que a cons.tituiç~o foss~ jurada} e. o . c~sam~~to 
conchudo entre o infante D . M1guel e a ramha D. Mana. A constümçao fo1 JU
rada c.cnforme sua magestade imperial havia determinado, apenas recebida em 
Portugal, e os esponsaes celebraram-se em Vienna no dia 29 ele outubro ele 
1826. 

Ao abaixo assignado ser-lhe-ha agora lJermitticlo perguntar se acaso as promes
sas ele abclicação, e a da transmissão da joven rainha ele Portugal for0m cumpridas? 
Não continuou porventura, sua magestade imperial a interferir em todos os prome
nores do gov~rno po~tuguez ?~ N.ão creo.u pares ? Não promovNeu offici~e~ ta.nto no 
exercito como na marmha? Nao mterfena na escolha e nomeaçao elos m1mstros e em 
todos os arranjos internos elo reino? A nação portugueza achou-se enganada em 
suas esperanças e nos desejos ele uma final separação elo Brazil, e a perda cl'esta 
esperança e desejo foi ainda mais confirma·da pela detenção ele slta jo'V'eri 1'ainha 
no Rio ele Janeiro . Entretanto o desgosto e clescontentamento proclttziclo pela con
stituição transmitticla elo Brazil, augmentava cada clia, e rompeu por :fim em a~tos 
de violencia e ele aberta rebellião. N'este estado ele cousas, sua magestacle impe
rial, tendo primeiro dete1'minaclo que seü irmão; o infante D, Migti.el, partisse ele 
Vienna para o Rio de Janeiro·, e havendo mandado uma nau ele linha a Brest, a 
fim de o conduzir ali, ele repente revogou estas ordens, e sem ser solicitado por 
sua magestade, nomeou sua alteza real seu logar-tenente em Portug·al e regente 
do reinó . Esta decisão, o abaixo assignaclo está prompto a aclmittir, era mui jus
tamente ex1gicla pelo estado terrível em que se achava o reino, e em materia ele 
facto foi subsequentemente recommenclada por sua magestade, mas eleve, ao 
mesmo tenipo; ser-lhe permittido observar ao marquez ele Barbacena, que, segundo 
0 que acaba ele expor, claramente se mostra que a abdicação da corôa, o arranjo 
e outorgá ela carta constitucional, a promessa ele mandar a rainha D . Maria para 
Portugal, a infeli.z demora na execução cl'esta promessa, bem como a pouca con
sideração prestacla á palavra virtualmente clacla na abdicação, de não interferir elo 
Brazil nos negocios internos elo governo ele Portugal, e finalmente a nomeação elo 
infante D . Miguel como regente, são todos actos espontaneamente emanados elo 
}JrOprio imperador D . Pedro, que não tiveram ot·igem em el-rei 1 seu amo, e por 
ct"Dos effeitos sua magestacle não pócle ser ·responsavel. 

O abaixo assignaclo não concluirá sem, alem cl'isto, expressar o seu sentimento 
por terem sido recebidos os conselhos ela Grau-Bretanha, quando offereciclos com 
tão pouca confiança e satisfação. Estes conselhos nunca. foram acloptaclos por sua 
magestacle imperial, até que a ser.ie ele acontecimentos tornou a escolha ele qual
quer alternativa impraticavel, e nunca até que, por effeito cl'esta repugnancia e 
demora, elles em grande parte haviam perdido sua benefica in:B.uencia. Na reali
dade, pócle-se affirmar que bem longe ele ter sido a Grau-Bretanha instrumento 
procluctivo elos males que têem recentemente a:ftl.igiclo Portugal, estes devem-se 
attribuir á falta ele uma franca, conveniente e directa marcha de política ela parte 
do proprio governo brazileiro. 

O abaixo assignaclo aproveita esta occasião para renovar ao JnaTquez ele Bar
bacena os protestos ela sua mais clistincta consideração. Secretaria elos negocios 
estrangeiros1 13 de janeiro ele 1829. = Abenleen . . · 

Decre-to 

Tendo sido constante n'esta junta provisoria, CI"eacla para manter a legitima 
auctoriclacle ela rainha a senhora D. Maria II, os ultimos acontecimentos pratica
elos pelos rebelcles1 os quaes têem augmentaclo os seus crimes· com uma grande 
quadrilha ele facinorosos, acommettenclo em casa e nos campos as pessoas que bem 
lhes parecem, assassinando e roubando, ele sorte que todos os povos têem estre
mecido com um similhante procedimento, nunca acontecido n'esta ilha; e querenclo 1 

em nome da mesma augusta senhora, dar um exemplo que faça a todos conter 
nos limites elos seus deveres: ha por bem crear uma commissão militar1 composta 
elos vogaes constantes ela relação que baixa com este, para que immecliata e mar
cialmente julgue e sentenceie pela verdade sabida, os réus consta.ntes ·ela relação 
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tambem ju,nta\ como for Lle direito até mort~ natural inclusive; para o. que ha por 
~ispensada toda e qualquer lei sobre a formahda~e do .Pr?c:sso: outrostm manda a 
Jlmta, em nome de sua :magestade, que a ses~ao p;·mmp1e ~elas dua~ ~oras da 
tarde, a qual fic<trá permanente at~ ultimamente se JUlgar, nao se a~Ittmdo ap
pellação ou aggravo nem outro q-q~lq-uer recqrso da sentença :prÇ>fe~·~da. N 

Sala elas sessões em Angra, 13 de janeiro de 182\j. :-D~qclecwno Leao Ca
·b?·eim=João José ela Cunha Fen·az = .Tosé Antonio da Silva To?'?'eS= Theotonio 
Omellc~s Bn&ges Avilct. 

O.Qi.~io 

Ill. mo e ex. mp ;:;r .- T eve logar nq dia 22 cli'J clezejllbro ?- yis~ta anp.~mciacla 
ela ratnha minha senhora a sua mag;etstade britannica com toclo o ceremornal, que 
se costuma p1:atioar n'este paiz, para a recepção ele t estas coroada!', e posso as
segmar a v. ex. a que, por parte ele el-rei, nada se omittiu para testeJnun}lar o 
vivo inter esse que lhe inspira a sorte ela no;:;sa joven sober;1nft, e para dar ao re
conhecimento ele seu legitimo titulo a mais publica authenticidacle. 

E ste acto teve por consequencia nos dias seguintes as visitas que todos os 
membros ela família real, que ora se acham em Lanches, foram successivamente 
fazer a sua magestacle fidelíssima, visitas que a mesma aug-usta senhora retribuiu 
na fórma elo estylo, senclu em todas estas occasiões acompanhada pelas pessoas 
de que se compõe a sua casa, bem como pelo visconde de Itabayana e marquez 
de Rezende, assim como por mim e por minha mulher, que em tal occasião não 
podíamos deixar de nos aproveitar de tuna honra que tanto apreciâmos. 

Remetto incluso tms poucos de exemplares ele tuna descripção que se pubJi
cou ela visita ele sua magestacle a vVinclsor, e posso a:fiançar a veracidade de tudo 
quanto n'ella se contém~. Tem-~:~e enviado grande munero cl 'estas folhas para Por
tugal, aonde similhantes noticias produzem sempre Upl favorav el effeito, animando 
os bons, e inspirando _<ws rebelçles tun cpntímw cli'Jsassocego. 

O partido que em Inglaterra trabalha contra ~ ,senhora D. Maria II, e á testa 
do qual bem me custa ver :figurar o cluque de Wellington, levou, segundg parece, 
s~amente a ma'l as clemon~trações ele ajfecto e de ·cpnsideração que el-rei pro-· 
diga~sou á s~a ahg~Jsta hospeda, e as gazetas we1fclidas ~ esse partido vocifer;:tc 
ram 1mpropenos, alterando os factos e cliscorrenclp sobre elles cavilosamente, q 
que demonstra o pr.ofi.mdo resentimento que lhes inspira a cortezia e benevolen~ 
aia, não só ele e1rei, mas de toda a real família, para com esta augusta senhora~ 

Sua altee;a real a duqtlee;::,t ele Clarence cunviclpu a ~·ainha minha senhora para 
tml baile ele creanç.as, dado e4pres.samente para a festejar, que deverá ter lagar 
no dia 19, e ha todo o motivo de presup:lÍr q1.1e el-rei tivera pela sua paJte a 
mesma intenção, a qual se não e;ffectuou, porqtJ.e p seu ministro lhe represento-q 
que não convinham nas actuaes cirm.unstancia.s tap.ta~> manifestações de cordiali" 
dacle para com sua magestade :fidelissiwa. 

Em todo o caso esta recepção e as finezas que n'ella se praticaram, têem 
tun effeito mais .serio elo que á pri)Jleira vi.sta se ip1agina, pois. constituem o ga" 
binete inglez na impossibilidade de obrar ostensivmp.epte contra o reconhecimento 
dos direitos legítimos da senhorf]. D. Maria U, e ele se virar, como talvez dese
ja:~lia fazer., para o lado elo usürpaClor . 

A saude preciosa (j.e sua magestacle conserva-se como elevemos desejar . 
Espero anaiosamente pela noticia da chegada de v. ex. a ·ao Rio de Janeiro, 

e os olhos de todos os portuguezes :fieis ,se acham · agora :fitos n'essa côrte, e no 
augusto soberano ao qual tudo saari:ficaram, e do qual essencialmente depende a 
sorte futma ele Portugal. . 

Chegou pelo ultimo paquete Luiz Mou'sinho de · Albuquerque, trazendo-me 
unicamente 1un officio do secretario do imperial gabinete, o qual, bem que laco
nico, é para mim de grande apreço, pela certez,a que me dá de que sua mages
tade imperial se dignou approvar a minha conducta, animando-me a continuar na 
.estrada elo dever, que sigo, o que não póde deixar ele considerar-se senão como 

l Não eucoutrámos as alludidas relações. 
;l Está publicacila a pag. 543 do tomo v. 
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uma promessa implicita de que sua mngestade imperial não abanclonarà uma 
causa que se digna instigar-me a seguir, causa que aliás é a sua pro1Jria, e é a ela 
justiça e (~a honra. Queira v. ex." em meu nome, e no ele todos os inclivicluos 
cl'esta embaixada beijar a augusta mão cl'esse soberano, por occasião elo novo 
anno, que a Di v in~ Providencia permittirá que nos seja menos funesto que o ele 1828. 

Deus guarcle a v. ex. a Lonch·es, 14 ele j aneiro ele 1829.-- lll. mo e ex. mo sr. conde 
de Sabugal. "II!fa?Yl_UB'~ ele Palmella . - · 

.Officio 

ru.mo e ex. mo sr.-Já em. um elos meus ãnteccclentes officios anmmciei a v . ex. a 

que se achava proxima a partir a pTÍnieira divisão dos r efug·iaclos portuguezes 
em Plymouth, agora cumpre-me lJarticipar-lhe que effectivamente saíu no clia 
3 elo corrente o corpo ele duzentos e sessenta e seis allemães commanclados p elo 
tenente coronel Schwalback, embarcados no navio cli.namarquez Fo?'ttlllut, a bordo 
elo qul1l se acham tres mil espingardas . No clia ·G saíram mais quatro transportes 
levando a seu bordo uma força ele seiscentos homens, e officiaes ele tropa ele linha 
commanclacla pelo general João Carlos ele Saldanha, como v . ex.a verlt no mappa 
incluso; esta gente vae sem armas, por ser essa precaução inclispensavel para 
não cla,r justos motivos a este governo de nos accusar ele violação elo direito elas 
gentes . No dia 11 saíu um hiate portuguez levando mais quarenta e nove praças, 
e fica a saír no primeiro momento favoravel outro navio portuguez com cento 
quarenta e tres homens ele tropa ele linha. . 

Toda esta gente tem _ordem ele se dirigir clirectamente para o por to ele An
gra, aonde deverá elesembarcar, tomando ·o general Saldanha o commanclo ela 
força armada ela ilha Terceira, pois as n_oticias que ele lá tenho recebido, e che- · 
·gam já até 24· ele dezembro, drio a c.erteza que, se esta tropa poclér effeituar o 
s·eu desembarque, ficará a. dita ilha ao abrig-p ele qualquer tentativa que o governo 
usurpaclor possa dirigir contra ella, e servirá ele centro e_ ele reunião ao partido 
ela senhora D. Maria II, senclo inca1cula-veís a:s consequcncias que podem resul
tar (j.a conservação d'este ponto ele apoi_o. 

E do meu dever, fallanclp elo qup clie; respeito aos Açores, faz er j ustiça ao 
heroico comportamento, não só elas auctqridacles que na ilha T erceira têem man
tielo o legitimo govep").o, e aq bom espírito do bata.lhão ele caçadores n. 0 5, mas 
ainda mais ao sacrificio que fizeram Diocleciano L eão Cabreira, e os demais offi
ciaes portug·uezes que d'aqui foram a bordo ela fragata brazileira Izabel, e que na 
hora do perigo se uniram voluntariamente aos bravos defensores cl'aquella ilha. 

l}emetto a v . ex.ll- copia elo ultimo o:fficip que ele lá recebi. 
A vista pois d::J,s noticias r ecebidas elos Açores, constando-me que o castello 

de S . Joãq, de Angra, se acha ·em bom estado, c provido para varios mezes de 
defe.za, constamlo=me que a esquadra do governo r ebelde abamlonúra a intentada 
invasão e toruára a entrar n,q porto de Lisl>oa, era ela minha estricta obrigação fa
.zer os maiores es-~orços a fim ele enviar á ilha T erceira soccorros que podem. ser 
de tão transcendente utilidade, a1Jplicanclo para esse :fim o maior numero possivel 
da tropa pprtugueza que se acha;va em Inglaterra, e alterando o lJlano que havia 
sido adaptado de a enviaT em clireitura paTa o Brazil, plano que sómente era fun
dado na ícléa, em que toclqs aqui esta;vamos, que era impossível enviai-os para a 
ilha T erceÍlla1 para onde s~biamos que tinha ido uma esquach-a portugueza com 
j.Dl)_ corpp consicler3,vel ele tropas de desembarque. ~~ 

Escuso dizer a v . ex.a que n'este assmnpto, assim como em toclos os demais 
relatiiVOS ao real serviço, e que são ele alguma gravidade, tenho procedido sem
pre no mais perfeito accorclp com o marquez ele Barbacena, que, na sua qualidade 
de plenipotenciario e de tutor da rainha minha senhora, toma sobre si a 1Jarte ela 
responsabilidade que lhe compete em todas as nossas r esoluções. T enho ig·ual
mente a satisfação ele affirmar a v. ex." que os ministros visconde ele Itabayana 
e marquez ele Rezende tomam parte em todas as nossas deliberações , e continuam 
a fazer-se dignos elo eterno r econhecimento elos portuguezes :fiers á senhora 
D. Maria II. 

Não obstante, porém, a mudança ele projecto qnc houve a respeito elo destino 
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dos refugiados portngnezes, é muito ele rcceiar ql,e sejam baldados os meus s
for~o s para os enviar á ilha T erceira, e que o governo britannico se aTroj e, como 
mui positivamente o duque de W ellington por escripto m'o asseverou, a embara
çar debaixo dos mais futeis e odiosos pretextos o seu desembarque na dita illia . 
N" esse caso as instrucções que o general alclanha leva, e que foram tambem 
c?mmunicadas a cada mn elos comruandantes das embarcações, são de continuar 
Yiagem para o Rio ele Janeiro, achando-se todos os navios providos elos manti~ 
m entos neccss~rio s para i sso; e como seja possível que os ditos navios ahi a.Ppa
reçam success1vamente ou até algtws d'elles tenham chegado antes de v . ex ." r e
ceber este officio, reno,-o em nome ele stl<'t magestade todas as recommendações 
que lhe h~\ia dirigido, na hypothese da chegada de todos os refugiados P?l:tu
guezes a essa côrte, c1even c1o v . mç.a solicitar a sua admis~ão , n ão como milita
r~s! mas como emigrados portuguezes ; e impetrar p ara elles p inclisp en savel sub
S lcl~o qu e deverá ser desconta.do das quantias quê o Brazil deve a Portugal ,_ e 
mrus que tudo obtendo, quer seja a titult> de soccorro de alliança, ou, se assun 
~ão fo1: possível, a titulo de >enda, alguns vasos de guerra em que elles possam 
Immecliatamente r egr essar para a Europa e tentar nas ilhas dos Açores, ou mesmo 
.em Portugal, se as ciretrmstancias o permittirem, mna invasão que o governo não 
poderá n'esse caso ter nem o mais r emoto pretexto de impedir. 

. Concluirei este officio dizendo a v. ex.a que me occupo de buscar meios in
directos para poder fazer ao meQos chegar á ilha T erceira o resto das tropas que 
temos em Inglaterra, fazendo-as embarcar d 'aqui para algum porto de França e 
d 'ahi para os Açores, e usando ele outras cautelas, na esper ança de que assim 
não serão incluídas na prohibição que este governo se obstina a prommciar con
tra os que sáem em direitm·a de Ino-laterra. 

D eus guarde a v . ex.a L ondres, 14 de janeiro de 1829.-ru.mo e ex.rr.o 
sr. conde de Sabugal. = .Jirla1·quez de Palmella 1• 

1 Em offi.cio da mesma data, rcmetteudo copia de toda a sua correspondcncia com o duque 
de W ellington, diz o seguinte: "Esta correspondeucia, como v. ex.•· verá, é summamcute uota
>el pelo tom de acrimonia e pela desusada aspereza das cartas qo duque, assim como pela falta 
~e logica c altiva iguorancia do direito internacional que n'ellas se manife ta. Começou pela 
mtimaçào que o dit.o duque me dirigiu (em que me não reconhece como re\estido de um cara
c_tcr diplomatico) para clissemina.r os militares portuguezes por >arios pontos indicado~ em uma 
h sta, separando os ofliciaes dos solc}ados, e tratando-os como prisioneiros de guerra. Recusei 
essa injLrriosu intimação, preferindo a alternativa de os fazer saíra todos de Inglaterra. Começou 
então ttma no\a contenda sobre a pretensão que este go,,erno ti.Jilia de os mandax escoltar por cm
b_arcaçües de guerra pretensão que tambem rejeitei, e como por fim lhe declarasse que o des
hno das ditas tropas era a ilha Terceu·a onde se ;1chaya estabelecidu ele facto, bem como ele 
dire:ito, a auctoridade da senhora D. Uaxia ll, viu-se o ministro britannico obrigado a nsar dos 
mais fracos argumentos para sustentar que esta ida é contraxia aos princípios da neutralidade 
que cU e pretende manter, e confessar abertamente u intenção em que está de commetter á maio1· 
das injustiças. E ta porém é tão flagrante, que ha muitos ainda que se obstinam a pensar c1ne 
o duque ele \Vellington uã.o se :~.h·eoçerá. a leyal-a á. execução, e que as amea~.as ti\eram. loga:r 
turicamente para nos assustar. Pelo menos posso as,segumr a '· ex.-" que a opinião dos primci
~os jm·i consnltos d'e te paiz é a nosso fa'l'or emqnanto ao direi~o ele ennar as tropas para a. 
ilha Terceira, e em todo o caso, quando este governo levar a effeito as suas ameaças, teremos 
ao menos a satisfação de o C:ll:por ús censtu·as que necessariamente lhe serão dirigidas no par
lamento, -v i~to que u maioria da nação ingleza conhece a justiça da nossa causu, com a qual 
'Jll1}mthisa, c se indi.,.na ele ; er o seu miuisterio abaixar-se ao ponto de fazer por conta do go
verno u.surpador de Portugal o bloqueio elas ilhas dos Açores . 

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

uDepois de saírem todos os militares (á exccpção de um certo numero de officiaes) que se 
acl1am no dcpo ito de Plymonth, ficarão ainda para cima de mil incHviduos, sobre cujo des
tino presentemente hesito, visto não se haver verificado o plano de os envim.· todos jLmtos ao · 
Rio ele J aneiro. Tal>ez me resolva até :i chegada das primeiras respostas de v . ex.• a suspen
der ainda qualquer decisão a seu respeito, ecouomisando quanto possível os subsiclios que lhes 
são destinados, e anctori ando-os a residir em paiz mais barato do que em Inglà.tena.» 

Proseguindo no dito assumpto acrescenta. em igual data: rr.A. resi tencia que o governo bri
tanuico tem mosh·ado de admittir a carta credencial que lhe apresentei e a necessidade abso
luta de estabelecel· algum orgão que possa transmitfu: as ordens necessarias para a sustentação 
ela cansa ela rainha minha senhora, emquanto .não chegam as providencias que v. ex.• foi en
carregado de solicitar de seu augusto pae, me induzu·am a concordar com o marquez de Bar
bacena e com os plenipotenciarios brazi.leiros na necessidade de assumir provisoriamente as 
funcções de secretario de estado de sua magestade fidelíssima, quanto mais que me aeho sendo 
o conselheiro de estado tmico ora existente junto á sua real pessoa ... " 
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Otlicio 

Ill.mo ::l ex.mo sr. ,..- Ai.nda que já escrevi hoje extensamente a v. ex.a, não 
posso dispensar-me de dirigir ainda este officio para fazer menção dos rumores 
que circulam ácerca do -estado das aousas e~ Portugal. As noticias que temos di
rectamente ele Lisboa chegam até 24 de dezembro1 e pintam na verdade a fer
mentação dos espíritos como chegada ao maior auge, e como não poclenclo deixar 
ele produzir uma proxima explosão. 

O projecto consiste em tirar do paço a senhora infanta D. Izabel Maria1 col
locanclo"a ele novo ~a regencia, abrindo as prisões aos presos ele estado, e fazendo 
declarar a favor da senhoPa D. Maria II a tropa da guarnição ele Lisboa, uma 
grande parte ela qual dizem estar bem disposta. Este projecto devia .ter sido ef
fectuaclo n~ Roite ele 22, e não sei ainda qual seria o motivo que o fez suspen
der, mas só c0nsta por via de França que até ao dia 28 .não hoúvera novidade 
consicleravel. A causa, porém, não pócle ficar assim, pois de tal modo se propagou 
o plano até por via elas folhas inglezas, que se elle não for ávante deverfu, se
gundo parece, attrahir novas e maiores perseguições e tyrannias, elo que até agora 
se têem praticado 1• • · 

Eu não deixo, com a pradencia que pede um negocio de tanto melindre, de 
manter coú·esponelencias que me põem ao corrente elo quo se passa em Portugal, 
nem deixarei, quando o caso requeira, ele auxiliar cl'aqui com meios pecuniarios, 
que para isso já estão preparados, os que emprehenderem a restauração da legi
tima soberana. 

Recebi ha poucos dias uma carta ele rrir. Hycle ele Neuville em resposta á 
que lhe havia dirigido por via elo marqucz de Rezend~. Muito seria de c~esejar 
que as opiniõ·es cl'este ministro prevalecessem no gabmete de París, po1s que 
n' esse caso poderíamos contar com o apoio decidi elo ela França. Entretanto não 
me parece totalmente inutil o continuar a cultivar a sua boa vontacle, nem me 
descuido ele empregar para esse fim todos os meios possíveis, e reserV!Hlle a in
formar cl'elles a v. ex.a em outra occasiào. 

Nada occorre ele novo pelo que nos cliz ros1)eito nas ot tras misf.lÕes ela Eu
ropá, e emquanto a noticias publicas, as mais importantes consistem na completa 
occupação ela Moréa pelas tropas francezas; mau e~ito ela canípanÍ1a elos russos, 
cujos immensos sacrificios ele gente e ele dinheiro não se acham sufficientemente 
compensados só com a tomada ele Varna, e finalmente na opinião geralmente re
cebida ele que serão baldadas as cliltgencia_,s das potencias 1~eutraes para effectuar 
a paz entre a Turquia e a Russia, e que haverá uml:lt segtlncla campanha. 

Aguí approxima-se a abertura elo parlamento, no qual clescle logo comcçatá 
com ardor a contenda sobre a questão elos catholi.cos ele hlancla, contenda que se 
annuncia muito mais violenta elo que nqs precedentes ann()S ; nã() :fultq. q11pp. opine 
que esta disputa poderá abalar a existe~1cia do ministerio actual. · 

Na Gazeta de Lisboa publicou-se ca:vilosamen.te a declaração que o consul 
n' essa cidade, João Baptista Moreira, dirigiu sobre a continuaçfio elas relações 
commerciaes, querenelo apparentar que o dito consul ainela conservava o caracter 
de encal'l'egaclo ele negocios. Julguei dever, . por meio ele uma circular a todos· os 
ministros portugt1ezes, desmentir a falsa asserção da gazeta elo governo ele Lisboa. 

Deixo á disorição ele v . ex. a o uso opportuno que E.Oclerá faz r elas commu
nicações que lhe dirijo nqs meus officios. Todos ellés aeverão ser presentes a 
sua magestade imperial, se o mesmo augtlsto senhor, que aliás recebe inf-orma" 
ções detalhadas pelos seufl ministros 1 q_uizer tomar conhecimento el'elles . Es.cus.o 
estimular o zêlo e patriotismo de v. ex. a 1 representanclo-lhe a anciedade com que 
se esperam ac1ui noticias do modo por que seriam acqlhielas as rep~:esentações 
que no estado ele maior desgraça dirigiram os leaes subclitos ela senhort;). D. Ma, 
ria II á unica auctoridacle d'oncle podem esperar pl'Oviclencias e soccorro . 

Deus guarde a v . ex.a l:ondres, 14 ele janeiro de 1829.-In.mo e ex.mo 
sr. conde ele Sabugal. = Mcm·quez d{!- Palmella. 

1 Este c outros trechos ele officios contribnirarn para motiva• as supposições insertas ele pllig. 
32 a 34 do presente tomo. 
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Qfticio 

(N. 0 43 rescrl'ado) 

Iltmo e ex.mo sr.-As t!ltim~s noticias de lorJ Strangfonl, el e 18 de novem
bro, não verificaran+ ~s icléas que as primeiras ti!1ham da.clq, de elle poder ultimar 
algmna negociação ali; parece que q il)lperadqr não decide CRus a alguma sobre 
os negocios de Portugal, e que lorcl Str~:fngford :;;e r etirp. immecliata.mente. 

. Saíram as du~s diyif;)ões de r efu giados de Plymouth, a primeÜ'[)J ele seiscentos 
vmte e cinco homens, dos q1J.aes cento e oitenta officiaes, a segup.dp. d~ cento e ses
senta; a primeira saíu a G do corrente, commandada por João Carlos e Pizarro, 
e a segunda saiu .a 11, e lev;wa ~:nantimento s l)ara noventa d:i~s; 

. Pttblicou-se e)ltre este p!}rtido que os q~e uri~ {ossem par~ o Brazil, não con-
tassem com mais assistencia algtnna; p,ar ece que alguJ:!.S se d~rigiram ao visconde 
de Itaba:yana1 pedindp-J.4e que aq menos se fizesse t~mq. subscripção a seu favor, 
a gue elJ e r esponclêra que fossem para o ~ra~il1 que não lhes faltariam lá os 
mews ele ganhar a sua . s:ubsistencia. · 

E sp .. ühou-se a noticia; vindq. por FraRça, de que .em Lisboa tinha havido uma 
r evolução, que começou por um regimento de infanteria, mas não po<!liam dizer o 
r esultado. 

Como apparecesse nas gazetas tnn decreto do imperador elo Brazil, -pelo qual 
se conhece mandar dar dinheiro para o pagamento dos dividendos do emprestimo 
:portuguez, têem-se feito cliligencias para que os credores, ou JJarte d ' elles se diri
pm ao governo britarmico, pedindo que lhes faça verificar este pagamento, mas 
é tal a influencia do partido contrario, que não tem sido possível, em mn paiz 
onde o clinheiro é mn tão gra,nde agente, r eunirem-se em mnnero su:fficiente para 
este passo . 

Os tutores da senhora D . Maria da Gloria julga-se que esperam novas e mais 
·positivas instrucções sobre o que hão de fazer de sua alteza; por ora conserva-se 
ainda aqui, apesar dos desejos do duque de yYellington de que vá para Vienna. 

D eus guarde a v . ex.a Lonch·es, 14 de janeiro de 1. 829. - lll.mo e ex.rno sr. 
visconde de Santarerij. -: VisoO??de ele Asseca. · ' · 

' . . . , . 

!J1f'ormações an.}.l.e~a s ' 

i. • 

Os imiJ:ressQs jt')Jltos fora:p1 hontem clü? tribt~idos em casa dp marquez ele Pal
mella; p.o1· este paquete nemettmp.,se alguns; na fónp.a dq costt1Jlle: · 

Existe preso nas cadeias do Limoeiro um tallVIarcos Ascqli, inglez, que serve 
de canal de corresponclencias criminos~s, que se entretêem cl'aqt-ii com os r evo
lucionarios existentes em Lisboa. 

AgÔra vã~ por este paquete duzentos e tantos impressos aP, clito Ascoli, se
gundo as insinl!-ações que d'flihi vieram, ~crescei).tando~se que el].e e~·a muito capaz e 
estava de acc01·do . 

O ex-deputado Galvão Palma foi tnn do s que clisse h;t0 para aqtú . Como isto 
são cousas cel!tas, convem que tod~ e qualquer cliligencia se faça de modo que 
j amais o dito Galvãq Palma desconfie .ql~e i f;)t<~ fqi descoberto aqui em Lonclres . 

Ha um empregaclo nq consul~clp ge1.;al _ ele sua magestade britannica em Lis
?oa, chamad0 Henrique Daniel Wench, que espalha n'aqúella capital os papeis 
mcendiari.Ds que ac1ui se imprimeu.1., e que para esse fim lhe sEio r emettidos por 
algtms indi! icluos existentes em :):.,ondres, .os quaes lhe fazem gr~nd_es elogios 
pelos mlútos serviços que t.e~n feito á causa d' elles clemagogos . 

Um tal Christiano Pope, que é ou foi empregado na pql}cift dp pprto em Be
lem, werece . tqclo Q . Cl.].iclado . E ste ip.clivicluo correspRncle-se p,ara aqui, e é um 
dos que espalha em Lisboa, nao só os papeis ip.cenili::Jirios que d'aqui ~e lhe 
r emettem, mq.s tocl::J. a qualidade de noticias ftterr il-doras . E tnn instrumeiltp ,apto 
para toda e qualquer :p1aldade j falia tllllaS poucas de línguas, tem muitÇLS relações 

1 É clifficil indicar precisal)lente os numeras dos officios em que o visconde ele Asseca remet
te~l e~ta especie de qoletins, r esultado d~ ·sl.la vigilante policia, t al>ez entre os proprios con
stttucwnaes ; mas as datas supprem qualquer lacuna. 

•l 
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entre· os estrr,ngeiros, particularmente com o consul do Brazil, Silva, e é geral
mente conhecido por um homem turbulento e ele espírito inquieto, etc. 

Os demagogos :ficaram aterraclissimos com as conhecidas melhoras ele el-rci 
nosso senhor .. Tambem não gostaram ela noticia ele se acharem mantidas as r ela
ções entre o Brazil e Portugal, na fórma que se annuncia na Gazeta ele Lit>.boa. 
Continuam, porém, a sonhar r evohwões, ora em Lisboa, ora no Porto. 

Londres, 3 ele j aneiro ele 1829. 
~-" 

No dia 3 elo corrente já se achavam embarcaclos setecentos e tE\.ntos emigra
elos elo deposito ele Plymouth, commanelados por João Carlos, esperando por vento 
pa,ra se fazerem á véla, e é natural que a esta hora tenham saí lo. Já não é se
gredo o seu destino: tentam o eles embarque na T erceira, ,'Jegunclo se tem ouvido 
ao proprio marquez de Palmella. 

Eis-aqui confirmado o que se elisse em uma nota logo de principio, quando se 
tratou ela dissolução elo deposito de Plymouth. 

Loncl.res, 5 ele janeiro ele 1829. 
5 .n 

Hontem saíu elo porto ele Lonelres um navio inglez para a lVIacleira; levou uma 
porção ele impressos, que ·ultimamente se têem aqui clistribuiclo, e a correspon
dencia dos emigrados cl'aquella ilha, na qual se incluem os ditos iropressos , vae 
primeiro a diversas casas inglezas. 

Será bom examinar o espírito elos soldados que se acham na Madeira, e prin
cipalmente o dos sargentos ; porque, hontem no j antar, disse João de Carvalhal 
a um seu amigo o segqinte : «Em os de Plymouth chegando á T erceirn,, temos 
logo a r evolução na :Madeira; os sargentos elo regimento 2 estão opti:!llos, e os 
splclados estão tE~-mhem ele tal sorte, que só esperam que aquelles lhe fallem >> . 
A vista cl'isto, não se pócle duvidar que na lVIacleira ha ainda quem trabalhe para 
a desordem, e tE~-nto, quanto é certo assegurai-o o home:n1 mais influente d'aquella ilha. 

Londres , 6 ele jan~iro ele 1829. 

Os demagogos, ele domingo para cá, anelam muito tristes e melancholicos por 
se não ter em verificado, por via ele França, as noticias. que ultimamente se têem 
espalhado ácerca ele Portugal; tambem os contrista a ícléa ele que o imperador elo 

-Brazil annuirá por fim ás propostas de lorcl Strangforcl, e não poelem soffrer o ter 
chegado o J'll[ousinho sem cousa alguma importante. · - _ 

Ha uma carta regia ela supposta :rainha ele Portugal ao marquez ele Palmella, 
na data ele 8 elo corrente, assignacla tambem pelo mal'quez ele Barbacena! Por 
este papel é r evestido o marquez ele Palmella de todos os poderes para, como 
cmbajxaclo1~ d'aquella supposta soberana, obrar scgtmclo entender qua.nto aos ne
gocias de Portugal, approvando-se, pela mesma fi gurada cm'ta regia, toelas as 
clesp ezas que se têem feito e houver ele fazer-sé, etc, 

E ste pacto monstruoso está aind~ em segr ee1p, nem de outro modo podia 
existir. 

Parec~ que exi_ste alguma clesintelligencia entre o Itabayana e o marquei ele 
Palmella, em rasão d'acruelle não querer dar mais dinheiro; o certo é que o mar
quez ele Pahnella dirigiu ao Itabayana mna carta um pouco forte a este r espeito 
na data ele 2 do corrente. · -----

·Domingo passado fez~se eslJallutr em casa elo marquez ele Palmella que mna 
elas propostas que lorcl Strangforcl fez ao Ím}Jeraclor elo Brazil fôra a saída }Jara fóra 
ele Portugal de sua magestacle a imperatriz :raínha! Naturalmente isto é espa
lhado com o fim ele intrigar o governo inglez. 

Vão a sair elo deposito de Plymouth cluzentos· vohmt.'trio s com o mesmo des
tino que tiveram os 1:n:ímeiros, os quaes , não poclenélo desembarcar nos Açores., 
voltarão para Inglaterra. E sta segunda expeelição é commanclacla por V aldez . 

José F erreira Borges sáe algnmas vezes ele bordo ela fragata franceza para 
terra, vestido ele official de marinha. 

Talvez que o ex-deputado Miranda ~steja escondido com Francisco Antonio 
ele Campos em casa elas netas ela vi.uva Mendes, casadas com os filh0s elo letrado, 
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já falleciclo, José Ignacio, que foi m inistro ela faz enda no tempo clns côrtes ele 
182?. E sta gente r esidia na rua elo Alecrim, em 1826 . SegLmclo o que se tem 
ouvt~lo p or aqtú1 parece que a viuva JYiencles tem facilitado alguns dinheiros para 
se cltstribuirem pelos soldados . 

Londres, 13 ele j aneiro ele 1829. 
P. S .-A tal carta regia vae ser communicacla, por copia, aos diplomatas 

portuguezes ela facção elo marquez ele Palmell~, r ecommenclanclo-se-lhes que n ão 
convem dar-se-lhe publicidade :L. 

São as participações ultima.s que recebi. 

_ Ofli~io __ _ 

.TIL mo e ex . mo sr . - Confirmando o meu ofijcio ele 13 elo corrente, de que r emetto 
copta, cumpre-me acrescentar, para conh ecimento cl'esse gqvenw, que sua mages
tacle não approvará n enhuma promoção militar, nem cqnce::,;s~o ele graças ou em
l~re~os que lhe não sejam pl'evia.mente propostos, cleverrclo f!- junta tão sómente 
hmtta.r-se, em caso ele absoluta necessidade, a 110p1ear prp-:yis,oriamente para os 
en~pregt>s civis os serventuarios que forem inclispensaNeis. ~stou convencido que 
~unt~, me~mo incl~pendentem~nte cl'esta insinuação, I).ão ppclerá cl~ixar ele re~o-

ecer os mconvementes e drfficuldades que apresentaria, nas Clrcumstanctas 
actuaes, qualquer desvio do princirJio acima i).lclicaclo: 

Remett9 copia ela tabella pela qual stla mages tacle cleterminou que fo ssem, 
d~scle o 1. 0 cl'este mez em diante , subministrados os auxílios pecuniarios aos r efLl
gtaclos que ainda permanecem no deposito de Plymouth . Serú conveniente que 
esse governo aclopte a mesma tabella pa.ra tgclos aquelles que não forem empre
gados em serviço effectivo, e que se r efugiarem n'essa ilha, acha:n~o-se destitui
elos de r ecursos proprios ; aclvertinclo, porém, que, como estes subs1clios for am cal
ctlla~los para o paiz mais caro elo munelp, c1ue é a Ing-laterra, deverá a junta 
co_?-slcleral-os como o maximum para não f?e l::lxcecler, mas, ao contrario, n 'elles 
effe~tuar uma reclucção proporcional para toclq,F? as classes, no caso que lhe pareça 
pratteavel. · 

n· Deus guarde a v . ex.a Lonch·es, 15 ele janeiro de 1829.-Ill.mo e ex. mo sr. 
wcleciano L eão Cabreira. = llfcwquez de f.alm[3lla .. 

Decr~j:;o2 

A junta rn·ovisoria encarregada de mante}' a legitima auctoriclade de sua ma
g~s~a~le a rainha a senhora D. Maria II, tomanclo em consideração os graves 
Pi eJtuzos que so:ffreram os habitantes cl'estas ill~as )la clemora ela ultima clecisrio 

r . 1 Na circular que o marquez ele Palmella dirigiu ao corpo cliplo.Ipatico não se rccommenda 
els~~:va sobre a carta regia. Algtms liberaes clesaffectos á politica d'aquelle antigo ministro ele 
c -r e.1 D. João VI até o censmam em termos violentos pór fazer alarde clasuanomeação, que 
e ~n~~deram prej uclicial para a causa de D. Marià TI. A verdadeira data do cliploma que tanto 
t~c1 ou o grupo opposicionista c deu logar a }Jltngcntes ironias elos amigos do governo absolu-
8 ' como m?ncionaremos n'outros capítulos, é de 2 de janeiro; o ·visconde ele As seca escreveu 
t·i~cmfcluv1cla por mal informado, mas, rectificando desde já a differença elos algarismos, evi-
' lOs uturos enga11os. - • 

out .
2 No~a-s.e .cliscrepaucia sobre a verdadeira· denominação dos diplomas cl'csta formula e de 

de \~· nllnto clifferente no fecho : a jtmta dá-lhes inclistinctamente o titulo ele clecTetos; o conde 
rene .illa Flor, quando depois de assumir a auctoridade de capitão general dos Açores faz refe
cor J ta a quae~quer cl'elles, designa-os sempre como po?·tarias, segtmclo a pratica segtúcla por 
muf;~ collect1vos ela mesma ordem instamaclos no reino em modernas epocha'l· O proprio for
alva :.10 qu? o governo ele Angra promulgou, allurlindo a cartas patentes, sentenças, provisões, 

<r as, .av1sos, portarias, etc., omitte a palavra decretos, conforme se demonstra elo seu teor : 
clro :It Junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoriclaele ele el-rei o senhor D. Pe
a cliri ' tom~udo, em consideração que nas actuaes circumstancias e segtmclo os princípios que 
~er·e · geml nao pode continuar a observar -se o formularia estabelecido no decreto ele 26 de feve-' ' ll"O't . . . mente 

0 
c e.s e a~no : d~termma, ~m nome elo mesmo augusto senhor, se observe J2l'OVIsona-

tivel fo1 rm~llano eles?naclo na cn cular de 20 ele março ele 1826, na parte em que for compa-
e pe a forma segmute : 

tum~~ !~o A~ ~artas patentes, sentenças
1 

provisões e quaesquer diplomas ou títulos que secos
·~ec n em nome do soberano SeJam passados cl'esta fórma: cc D. Pedro IV, por graça 
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t1e suas causas por se achar interrompida a commnnicação com os tribunaes i:lo 
reino pelo motivo de se haver ali manifestado uma rebellião contra os legítimos 
direiÍos da mesma augusta senhora; e outrosim _sendo certo que .na prompta de
cisão dos li ti a-ios e execução elas leis consiste a maior garantia elos direitos so
ciaes : ha porb bem, em nome ela mes~a augusta ~enl~ora, crear n'esta cidade de 
Angra uma relação que tome conhemmento prov1sonamente dos aggravos e ap
pellações tanto cíveis cbmo crimes na fórma das leis, a qual constar{L do numero 
de magistrados necessarios para a expedição dos negocias da sua competencia, os 
quaes vencexão os ordenaclo's1 prós e percalços que pe1·cebem os desembargadores 
da xelação e casa do Porto. . . 

Angra, 15 de janeiro ele 1829. = Diçcleciano Leão CabTeim=João José ela 
Cunha Fe?'?'a;; = José Antonio da Silva To1·1·es = Alexancl1·e J.l!fm·tins Pamplonct. 

Offi.cio 

· rn.mo e ex.mo sr.-Não tenclo siclo possível verific::~~r-se até ao fim ele dezembro 
proximo passado, como foi commmlicado, o embarque de todos os 1·efugiados por
tuguezes que se acham em Plymouth, sendo portanto indispensavel continuar a 
subininistrar-se-lhes até ao mome~to da sua partida subsídios competentes para a 
st1a subsistencia, por isso que as suas circumstancias actuaes não permittem que 
se effectue, como até agora, o pagamento ela totalidade elos respectivos venci
mentos; prouve a sua magestade mandar remetter a v. ex . a a inclusa tabella, que 
vae assignacla pelo conselheiro secretario ela embaixada, José Balbino de Barbosa 
e Araujo, e ordena que IJOr ella se regule o pagamento elo respectivo subsidio a 
cada um, a contar elo 1. 0 elo corrente mez em diante, tanto n'esse deposito, como 
na coll1IUÍssão encarregada· ele o distribuir em Londres, com a declaração c1ue as 
quantias assim satisfeitas serão em tempo opporttmo encontradas nos vencimen
tos que os sobreditos refugiados tiverem direito a reclamar. O que participo a 
v . ex .a, para 'que assim o execute e faça constar no deposito. 

Deus gttarcle a v . ex.a Londres, 16 ele janeiro de 1829. - In.mo e ex."'0 sr. 
Thomaz Guilherme Stubbs. = .ll!Ict?YJ.ttez ele Pctlmella. 

-" ele De·us, rei de Portugal e dos Algarves, cl'aqupm e cl'alem mar em Africa, senhor ele Guiné e 
ela conqtústa, navegação e commercio ela Ethiopia, Arabia, Persia .e ela Inclia, etc.». 

«§ 2.0 Os alvarás serão conc(:lbidos do modo segtúnte: ccEu el-rei faço saber,, etc. 
u§ 3." Os avisos e portarias serão pq,ssac1os do m~smo modo que actualmente se passam, 

isto é, «A junta provisoria, encarregada ele manter a legitima auctoridacle ele el-rei o senhor 
D. Pedro IVn, etc. 

"§ 4. 0 As supplicas e. officios .vara a .itmta provlsoría serão dirigidos ao S!)U presidente com . 
o tratamento ele excellenCla1 e terao no alto do papel cclll."'0 e. ex."'0 sr.» e no corpo da supplica 
ou officio o mesmo tratamento ele excellencia; sendo, po!!ém, as supplicas ou officios dirigidos 
aos tribunaes 011 estações que costumam expedir os seus diplomas em nome elo soberano, come
çarão no alto «Senhor" e no corpo se dará o t1:atamento ele magestade. 

cc§ 5.0 A clirecção elos officios e mais papeis encaminhados á jtmta provisoria serão cmm
ciados cl'este modo: «Do real S'erviço á junta provisoria enca,rregada ele manter a legitima au
ctoriclacle ele el-rei o senhor D. Pedro IV, por mão elo secretario ela repart\ção dos negocias 
da ... " etc. ; e quando f01·em dirigidos aos tribunaes e ·mais rerJartições mencionados no pa
ragrapho anteeeclente terão no sobrescripto a seguinte formula «A el-rei o senhor D. Pech-a IV, 
pelo tribtmal ou auctol'idade (a competente a que fo1:em encaminhados)"; sendo, porém, üiri
gidos entre as auctoriclacles subalternas terão a fommla até aq1ú usada, tendo sempre no alto 
lJ. ec-qn·essão de "Real serviço» . ---- · 

<<As auctoriclades a quem pel!teneeF assim o tenham entendido o façan1 executar. Angra, 28 
ele cmtubl!o ele 1828. =Diocleciano Leão CabreiTa =João José dct C1mha /ten·az =José Anto
nio da Síl'l:a Ton·es = AlexandTe Ma?·tins J?arnplona.n 

Ainda outro facto suscita ligeiro Feparo: os }J:Feambulos dos diplomas que a j1.mta m:1ndou 
lavrar c expedir desde a sua installação até ·úns de novembro ou principias elo mez seguinte 
conservaram a formtila acima transcripta ~ depois o nome ele el-rei D . Pedro IV foi substituído 
pelo ele D. Maria II, sem qtle saísse a publico qualquer disposição clerogatoria da norma ada
ptada. Houve neeessariamer:te motivo ponderoso para isso, c é mesmo provavel que conste elas 
respectivas actas, mas a mmor parte cl'ellas (n.o' 1 a 158) nunca ·se imprimiram, nem tivemos 
possibilidade ele consultai-as nos li nos ele registo -ou copias authenticas, possuindo apenas as 
restantes, que terminam com o n .o 193. Poucas noticias minuciosas e fidedignas chegavam n'a
quella epocha ao conhecim~JJto do :ul.go insulano, p~xque ~ falta de t:n~ographial que só mais 
tarde ali se estabeleceu, uao permlttm a prompta fundaçao ele uma foll1a offi01al, como era 
muito convelliente e fizeram no Porto, Madeira, etc., em circumstancias ident.icas. 
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Tahclla que faz (larle do officio acima, dos subsidias mandados prm:tar por ~ua m~gestade ~delissima 
aos emigrados porLuguczes, seus subditos 

Exei·cito 
~~~~~t~sef~tei·aes .. . , . .. .. .. .. ..... . . .. .. .... . .... . ....... . .. ....... . 
Brigad-eiros e campo· · · · · '· · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Coroneis · · · · · · · · · · · ' · ·. · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

~~~~~::~ ~~~-~~~~s: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : . ~ : .. :_;: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
C 

O'í'Iiciaes de millcias, ordenanças e voluntario s 
, oroneis . . . T · · ····· ·· ·········· · ·· ·· · ···· · ······ · · ··· · · ···· · · ·· ···· · · 
, M~~~~=~ .C~Toneis .. ....... ... . . . .... ...... . . .... . .. . . .. . . .. ... . .... . 

~~~:~~ ··· ······ ·•· ·.·•••• ••• ..•••••.•••••• •·•••••• •• ••··· .••• s~F~!~~~ mó1;e_s .. ... .... .... ... . ... . ... . .. . .. . . ... . . ............. . . . 
C g s mores .... . . . ......... . .... ............... .. ...... . . . ..... . 
A~pitães ele ordenanças ....... .. . ... .. . ...... . ........• . ... . ..... . ... 
T~~~~~!~~ _elas ditas . .................. .. . .. . ... ..... .. .. .. .... . .. .. . 

Alferes .... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

C Comrnissariado · 

E
ommissarios .. .. .. ... . ........ .... . .. ....... ....... ... .. . . . • .. . .. . , , . 
scriptu · .· 

~ieis . . ~~~~o_s_ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. oratic>~:ntes e serventes ..... . . . ..... . . . . . . .......... ' ....... ........ . . . 

peranos .. ..... . ... .. , ..... ........ .. ..... . . . ... ... ......... . ... . . 

I Outros empregados civis do exercito . 
· _:spector ele revistas ... ........... .. . .... . ............. . . .. . ........ . . 

S Jndantes de di tos . . .. . .. . .• . • .... .. .. . . ...... . ... . . .. ... . . . ........ 
S :g~tndo~ inspecto'l'es ·de di tas . .• .. ...... , .. :· . .. , .. . . . .... .. ........... . 
o$r~tanos dos governos das armas das provmcws .. . . .... . . . .......... . 
c· craes das secretarias elas mesmas ... .......... . .. . . . ....... .. .... . . 
nl·~tU'giões mÓres . . . ... . ... ... . ......... .. . ... . .... .... . ............ . 
C 1 os ajudantes . . . . ..... . .. . .... . ...... .. ... ... . ... . ..... .. ...... .. . 

apellães .. . . .... .. . .... . ...... .. ... ..... .. . . . .. ... . . . . ... . . . . .... . . . . 

C . Empregados civ-is 
onselheiros e m· · t · d e t l D't 1rus ros e -saco ..... ... . ... . .... . . .... ..... . . . . ... . 

D 1 os da fazenda e inspcctores elo thesotti'o .. . ...... . . . .... . , ..... . . ... . 
~fntaclos da junta do tabaco, desembarg,adores, ofliciaes de secretarias 

L c e estado e provedores ela moeda . . ... . , . · . . .. ...... .... .. · · · · · · · · · · · · 
M~n~es e amauuenses ele primeira classe da secretaria de estado ... ..... . . 

uusti·os territoriaes, oppositores, advogados, professores regios, amauueu
ses c~e 2.a classe ela secretaria ele estado, ofliciaes de secretaria da inten
ccllenpcla geral da policia, bibliotheca publica;, c porteiro mór da alfanclega 

o orto Üffi. • .. • • • • •• • •• • •• • I 

1 
Claes_ ele. secretaria da junta do Porto, juizes orclinarios, mestres r egi os 

~ eb lll~J?en·as letras, empregados do t abaco, correio assistente, esm·ivães, 
a e mes e solicitador es . ............. . ............ ..... ... .... . . . . 

p . Ecclesiasticos 
d'I~eiras dignidades .. . .... . .......... .. .......... . . . . ... . . . . .. . ... . 

engos seculares e ·e 1 · =- , r gu ares . ... . .... . ... . ... . .... . · · ... · · · · · · · · · · · · 

f. s 
-- --
12. 15 
11 15 
10 15 

9 15 
8 15 
7 15 

8 15 
7 15 
6 15 
5 15 
4 19 
4 4 
5 12 
5 10 
5 
4 10 
4 10 
4 4 

6 15 
5 1 
4 4 
3 7 
2 10 

7 15 
6 15 
6 15 
6 15 
4 4 
5 1 
4 4 
4 . 4 

12 15 
11 5 

10 5 
s 15 

5 12 

4 4 

6 15 
4 4 

D 

--

8 
4 
6 

..;. 

4 

3 
4 
6 

4 
3 
4 
4 

6 

4 

4 

cout!'f. B.~-Os capitães, tenentes, alferes, ajudantes, quarteis mestres e IJicaclores (do exercito) 
couhn~~rao a receber os soldos ele suas patentes como até ao presente recebiam. Os cadetes re
que ~Clc 0~ o seu pret, pão e et ape, e mais 1 shilling por dia, em logar da pens~o alimentícia 
vol~:c~blam, que foi agora suspendida. Todas as mais praças ele p1;et ele linha, milícias e 

anos ficam recebendo os mesmos vencimentos que até agora tinham. • 

Londres, 16 de janeiro ele 1829 . = Jo sé Balbino de Bn1·bosct e Amvjo. 
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Ill.mo e ex.mo sr.-Pelo ultimo paquete escrevi a v . cx.a. para lhe clizcr que 
tinha recebido o aviso e carta ele v . ex." com a clata ele 31 ele clezembro, e n'essa 
o.ccasião estava tão doente que não podia escrever sem muito esforço, e por isso 
apenas disse o que me pareceu inclispensavel n'aq1ielle momento . 

Ao·ora que estou restabelecida, torno a escre~er, para cumprir o que prometti; 
e co~o ..;_ ex. a me cliz que é ela vontade elo imperaclo•r que a educação ele sua 
augusta filha me sej a confiada, n'este caso é um dever meu rogar a v . ex.a que 
faça chegar aos pés do throno ele sua mag-estacle o protesto elo meu profundo r es
peito e viva gratidão por esta honra e prova ela sua confiança, que eu muito 
desejo merecer. A rainha minha ama; talvez pelos seüs poucos annos, não saberá 
ele que se trata; mas, constando~lhEl, peclíria eu a v . ex.a que beijasse por mim 
a sua augusta mão, e fizesse ptevenir süa magestacle a meu favor. Eu esperava 
que v . ex.a me dissesse por este paquete n1atis algmna cousa, porque, ainda que 
v . ex.a na sua carta me diz muito, não me cli~ tudo o que eu precisava saber 
para me ariimar a uma tal empreza. Vejo-me rocleacla ele clifficulclacles e ele peri
gos na execn~ão elas ordens que me foi·am transmitticlas por v . ex .a, e receio 
sobretudo expor a con~lessa e esta casa toda a trabalhos por meu respeito . Alem 
cl'isso receio tambem éustar a sua magestacle uma clespeza que eu n~io valho, 
porque tenho algumas dividas que Iifio posso deixar ele pagar antes ele partir, o 

_que augme:dta ,a despeza sobre aquella qüe é necessario fazer para eu }Joder sair 
d'aqui . Não fallo a v. ex. a no horror que tenho ao verbo fugi?·~ ainda que sej a 
com um fim bom; na r epügnalicia que sinto ao ver-me ·n'um paquete apenas com 
uma CI'eacla, cercada ele homens qhe não conheço; na violenciá c0m que deixo a 
minha patria e a IQ.inha família, talvez por toda a viela, m;udanclo ~oclas as_n;J.inhas 
occupa,ções e largando o meu retiro, oncle acho o meu socego e a mlnha. fehmclacle . 
Tuclo isto, que são Gbnsiclerações e sacrificios pessoaes, cedem ao desejo de con
coúer, ainda qtté seja r emotamente, para suspender, ou ao menos diminuir, ator
r ente ele males que inünc1am a minha patria infeliz; e esta esperança, ainda que 
incerta e i;emota, prevaleée sobre tpclas as clifficulc1acles que se me põem cliante . 
Estas vão talvez érescer, porque, não tendo haviclo ahi· a cautela necessaria para 
conservar o segredo, já. n'este paqüete, qü.c chegou quarta feira., veiu a noticia 
para cá, e em chegando a certos oü.viclos, mais clifficil é sair cl'aqui. Tuclo isto 
que cligó a v. ex.a, não é ao homem publico, é ao irmão ela condessa ele Alva, 
ao n:iadclo ela matqueza ele Palmella, cly qti.em sou ha tantos annos a.miga ; é á 
·pessoa com quem tenho confiança I/ttl'a llie fallar francamente, e razer-lhe ver a 
extensão elo meu sacrificio. Já avisei o consül gexal elo Bra.zil ele que estava com 

· melhor sancle, e podia vir fallar commi.gó. Se vier a tempo ele participar a v . ex." 
ainda ri'este paquete, que parte ámanhã, o r esultado da nossa conferencia, eu o 
farei; mas, . 1ü1 cluvicla, não quiz cleixar ele escrever para dar a v. ex. a a rasão 
ele mim. Ab1;aço a marqLÍ.eza é a condessa de Linhares, e sou com a estimaç2o 
que v. ex.a Iiiâéêe. 

De v. ex. a, pl'inia que müito estima a v-~ ex• a Lisboa, 17 ele janeiTO ele 1829.= 
L eono1· clct C.a11W1·a i. _ _____ ..------

Sendo-me presente à.s effectivas cÜligell:ci-as 't],ue alguns incliviçlnos actualmente 
empregam em comprar gadb ,cavallar e m\;i.ar, por toda a parte d'estes ~eus rei
nos, para ser transportado fqra cl'.ell(;)s, assim pelas raias, como pelas costas do 
mar, com os perversos :fins ele aniciuilar v diminuir a força interior ; e querendo 
occorrer a tão }Jerniciosas criiQ.'ô màlevolas ip.tenções : hei por bem que toda a pes
soa, sem excepção ele conclíção, qüe se açliar comprehendida Ji'este escandaloso 
clelicto, seja immediatamente presa, atttti'ach1, e conclemnac1a no tresclobro elo gado 
.que lhe for apprehencliclo, e em dez aniios ele degredo para um elo s pl·esidios de 
Africa, e havendo clemmcias se haverá cúm os . clemmcia.ntes o premio que as leis 

1 Entrou no serviço da ru,inJJa em 10 ele março c acompanhou-a até 24 de novembro ele 
1833. Era filha elo 6. 0 conde da· Ribeira Grande, c teve o titulo ele mm·qneza ele Ponta Delgada. 
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p~·es~revem a similhantes respeitos. Ca.cla lun dos ministros e julgadores nos seus 
tstnc~os clarão prompta execução a este meu r eal decreto, sendo objecto ele syn
c ca.ncra em suas r esiclencias qualquer omissão na sua execução. 

O. conde ele Basto, elo conselho ele estado, ministro e secretario ele es tado elos 
nego.cws elo reino, encarregado interinamente elo ministerio ela marinha e elo ul
tQramar, o tenha assim entendido e faça expedir as ordens necessarias. Palacio ele 

nelnz, em 18 ele janeiro de 1829 .=(CO?n a ntb?·iw de Slta magestad0) 

Officio 

Dl.~O e ex. mo Sl'. - Recebi hoj e mesmo o officio ele v. ex.. a n. 0 1, e sinto muito 
anm:ncrar-lhe que ainda me não chegou ás mãos a carta que v. ex . a me diz haver 
escnpto ele Abbeville. ' 
. , Estimo que servisse o credito r emetticlo para o obj ecto que temO's em vista, e 
l.h 0 mandei aug·mentar com outras i-1 :000 est~rlinas . V. ex.a mandará diz er se 

e parece necessario que aincla se angmente mais. 
Sobre o aJuste com os americanos direi a v. ex.a qne melhor será concluil-o 

P,;lo modo por· que se terminou ha dias o clG navio J ct?JWS C?'OIJ!1'Je? 'J ela mesma na-
cao · ~ 
~, .' e veru ~ ser, pagar-se no acto ela partida metade ou um terço elo frete, e 

1 esto clepors ele termos · a certeza ele haver desembarcad:o a gente no porto elo 
seu .cle~tino, como luna especie de premio para instigar os capitães a fazerem as 
possrve1s çliligencias, e não cederem á primeira clifficnlc1acle que lhes suscitem os 
cr:uzaclores inglezes . Parece~me que se deve dizer ao capitão americano, que não 
Pf~le encontrar estorvo insuperave.I para a sua entrada em Angra, e que por modo 
; gum_ ceda a qualquer intimação que ninguem ~eni jus a fazer-lhe, porque a ilha 

ercerra não está declarada em bloqueio, nem n 'ella governa outra auctQrielaelc 
que não seja a ela senhora D. Maria II, legitima rainha de Portugal, que bem 
a?cl~ mandar os seus subditos para aquella porção de territorio portuguez, que ele 
t ~rerto .e de facto r econhece a süa soberania . Quanclo, apesar de tudo, esse ou ou-
1~ cap1tão não consiga desembarcar a gente, obrigado por força superior, elevem 

protestar contra similhante violaç·ã'O do direito internacional, e por perdas e da-
1Ilnos contra as auctoridacles que se oppozerem ao desembarque, r egressando ao 
l)Orto de onde partiram, mas s~m exigir o r esto elo frete. P ela nota jlmta verá 
v . ex.a qual foi o contrato feito com o C1·oppm·J e tenho a honra ele o preven.ir 
~ue se está tratando ele ajuste com olttro a condições ainda mais fa'l7oravei.s., p~r 

so que, alem ele levar a gente por menos preço, contenta-se com r eceber no mo-
1Ilen~o ela partida sómente metacle elo frete, perdendo a outra metade quanclo.não 
c~nslga desembarcar na Terceira. Se for obrigado a r egressar, irá desembarcar 
0h_. passageiros it sua custa n'esse porto ou em L'Orient. Emfim, como v . ex . a j{t 
a 1 terá o navio lnclust?·ioso; que sa.íu ele Plymouth no dia 16 do corrente com 
cento quarenta e cinco pessoas, em que. entram dezoito officiaes, e que a sua de-
1Ilo:·a ahi seria summamente prejudicial, rogo a v. ex. a que tome sobre si o fazer 
0 

Hjnste com os navios americanos, que julgar mais vantaJoso e pelo melhGr modo 
que 0 .Po.c1ér conseguir sem esperar soluções minhas, que podem tardar por qual
~l~r Inc1~ente e atrazar-se assim a expecliç~o , que aliás convem se faça CO:Jtl a 

awr rap1clez . · 
out?'enho dado as ordens mais positivas para que seja. aqueUa gente se.guicl~ por 
che ? destacamento .sem pNercla ele, um momen~o, e ;por rss·o espero que depo1s ela 

gacla elo Incl~ts&J·wso nao estara v. ex. a. mmtos clias sem ver entrar n 'esse porto 
outro nav· . l P . . a 't"' p·· t 1 1! • . ) •· • IO con1 rgua carga. art1mpo a v. ez. que o eap1 ao rmen e 101 na 
Í·~ 11Ilerra expedição. Naela ha ele novo que v. e)t. a não eleva ter lido nos jornaes 
v~i-~1ezes, pelos quaes sabemos que até 31 · ele dezembro não tinha occorriclo no-
c~ e . em Lisboa, e que as rn.elli.<n·as em nosso favor eram progressivas. 

1.a Nlinrto estimo que v . ex. a encontrq,sse ahi um antigo conhecido, ele Cl1Ía .coope-
cao v ex a t' . l . l . N l c1 

111 ~ : · • espera uar provmto, e c eseJanc o a contmuaçao c a sua sau e, peço 
e f)1e1~·a :onstantemente J?articipar o que occ?rre:· sobr e a commissão a seu cargo. 

Ca l'ells guarde a v. ex.·L L ondres, 19 de Janerro de 1829 . - Ill.mo e cx.mo sr. 
c nc lc o José Xa-vier.= J11ct?'fl7tez ele Palmella. 
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Circular 

Um elos pnmeiros cle,rer es ele um chefe é admoestar boa doutrina aos seus s~l
borclinaclos c em crises riielinclrosas clesignar~lhes o norte que elev em seguir; este 
n orte é se~pre ,c; caminlw c1à, h?nra, ? qiial eleve pisar todo aquelle _que se préziJJ 
ele ser verdadeiro r ealista, amante elo alta,r e clb throno, e para o p1sar é n eces
sario fechar os ot-iviclbs tt essas ínfernaes doiltrinas que os malvados p erturba
dores elo O'en ero humano têem semeado por todo ·o mundo, e que ainda hoj e, 
aferrados ~o seu crime·, n ão cessam ele proclamar, fazendo unicamente com ellas 
precipitar em_ u~ p elago ele clesgra~a~ e itiiqtüclacle a t antos incautos, que ,_ deix~clos 
illuclir de prmmpws. errados e parxoes clesorclenaclas, se acham r eduzidos a ul
tim.a mised~L, expatriaclbs ela naÇão que lhes deu 0 ser e obrigados a mendigar o 
alimento díàrio ein paizes estrangeiros sem favor e sem caridade : o dev er ele um 
v erdadeiro r"ealista é obedecer cegamente ás leis e vontade do seu legitimo sobe
rano; o senhor D. lVIi.guel I; transmitticlas pbr auctbriclades constituídas p elo mesmo 
augusto seühor; estas são legitimas, porque o :lnoil~Lrcha as collocou e auctorisou, 
e quer er dbrig·ar ti moJiiLrcha â demittir uns e collocar outros é roubar-lhe a au
ctoridade real; o que praticar simillümte attentado, ou alliciar indivíduos para o 
faz e;r :J;>ràFcar, é u~ .r ev?hl:ionario!. é um impib u surpado:, elo poder r eal; não é 
r eah sta, e tü:n lobó carmcmrb v est!clo corri p elle cl~ cordeiro, que pretende devo
r ar todo o smi r eb aühd ; e portaútci, meus camaradas de armas na emigração e 
m eus subordinados, elevo preve:illr~vos qü.e não vos deixeis illuclir por esses p er-

. v er sos ; elles lá mesmo cl'essas distantes r egiões e elas prisões onde j azem (até 
que t enham o castigo b em m er ecido que os esp era) estão espalhando escriptos in
cendiarios .e doutrinas erradas, sem ftmclamento algum, convidando os emigrados 
r ealistas para attentar em contra o ministerio e fazel-o mudar debaix o ele pretex
tos eiTaclos e sophismas; porém aclverti que é esta uma elas maximas elos clubs 
maçonicos indispor os realistas com o r ei 1 para elles :ficar em sós no campo ; fechae 
os ouvidos, como já vos clisse1 a similhantes icléas , aborrecei toclo aquelle que vos 
convidar para similhantes attentaclos ; vêde que não é verdadeiro r ealista e não é 
vosso àmigo, é um perver so, é vosso inimigo capital; prenclei-o logo e entregae-o 
ás auctoriclacles competentes , e não o deixeis escapar á espada ·ela justiça ; e des
graçado cl'àquelle que lhe der ouvidos, pois a experiencia nos está mo strando a 
sorte que os esp era ; eu confio que nenhum elos inelivicluos que t enho a honra ele 
commanclar será capaz ele se áfastar um só passo elo caminho ela honra, n em deixar-se 
illuclir el'essa ca:fila ele scms -c~~zottes que anela vogando p elo m1.mclo, e estou fil:
memente p ér suaelielo que sempre oúviHiq as minhas doutrinas e escutar ão a mi
nha voz para os dirigir; ainda qúe fafto de .eloquencia e talentos, cómtuclo a s mi
nhas · intenções são sãs e puras , _e jhro ~\ face elos céus e ela t erra de não variar 
elos sentimentos que sempre .me têem acompanhaclb, e seguirei sómente a causa ela 
r eligião e elos inauferiveis elii:eitos elo senhór D. 1\'ligi't.el I, nosso amado e legitimo 
r ei e senhor. 

E sta circular será iiei.a todos ós dias ele r evista na frelite elas companhia s, e ele 
quinze em quinz·e cliâs na frente Ctos destacamentos, aonde hav erá sempre uma 
CO}:ria , que. p'ass:itrá ele Ü.h s a os (mtr'os commanelan.'tes ~ . 

Quartel em Ribalonga, 23 el e j an eiro ele 1 829 .=Lt~iz Antonio P eTeim ele Cas
tro; t enente córónel êommanelante elo r egimento ele mílici:aSã.eMiiãiíél:a i, 

* 
Enti;e os documentos que deveriam servir ele base para 'o processo dos im

plicados na t e.nta tiva de r evolta ele 9 cl 'este mez encontra-se üm muit'o curioso e 
até agotà íri~elit·o, segn:ndo sÚ})pomos, ·cujo t e'ór 'é cbm'o seg'tie: 

. ~ . -
Relatorio 

D epois elas ·oito hOras ela n·oite , estando o primeiro t en ente ela 8. a com1Janhia 
elo 1. 0 batalhfLo, Luiz Forttm ato ele Almeida, p'as'se.anclo ·com o official da .gmi..rcla . 

1 E sta profi.ssil.o ele fé poli ~f c:1 foi impress ~L n:1 Gctzeta de Lioboct. 
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cl? quart~l, o segundo tenente aggregado à 1. a companhía do 1. 0 batalhão, Auto~ 
~10 Hennques, no corredor jtmto á porta ela entrada elo mesmo quartel; bateu-se 
a porta, e, indo o offi.cial da guarda abrir o postigo da porta, entrou o brigadeiro 
~racluado Moreira, e pergtmtou quem era o ôfficial da guarda, ao que lhe respon
~eu o ref~rido segtmclo tenente qne era elle; e pegando o di~o brigadeiro no_ braço 
c 0 . so~redito tenente, se retirou cousa ele .quatorze passos chstaJJte elo mencwnaclo 
pnmmro ~enente Almeida e se demorou conversando em particular cousa ele clois 
011 tres mmutos, puxando-o depois mais quatro passos arredado, e tornando a con
vers_ar com o mesmo igual espaço ele tempo ; dizendo-lhe depois o brigadeiro ao 
offictal ela guarda «Deixe entrar essa gente li 

1 
ao que o official ela guarda lhe res

pondeu que o não podia fazer sem licença cl<Lc:JStaclo maior, em rasão ele já ter 
toc~clo a recolher; o brig·acleiro lhe torntm, pergtmtanclo~lhe «Quem é o estado 
:f~IOr? ll O clito official ela guarda lhe respondeu que era o major gracluaclo Cal
. mra, ao que o brigadeiro lhe pergu~tou se lhe podia faTiar e se estava n'aquelle 
quarto em cima, apontando para o quarto elo official ela guarda, ao que lhe res
}>ondeu. este official que não, que estava no quarto que é destinado para os esta
elos mawres; depois se encaminhou o brigadeiro para fallar ao estado maior, acom~ 
P~nhanclo-o em alguma distancia o primeiro t.enente Almeida, por descon:fiaJJça, 
v~st? ser mn homem que nunca ía ao quartel senão ás mostras) e apparecer ~li a 
Slmllhante hora, querendo arrogar a si uma auctoridacle que lhe não competia, 
manclan~lo entrar a gente que _o acompanhava, como acima se menciona. . 

O chto primeiro tenente Almeida, não querendo desamparar a vista elo corpo 
da g~1arcla, por se achar o postigo da porta aberto, e o official commanclante da. 
guard~ não ser ela sua confiança ali, esperou no ftmclo elo correqox, cle1Jois de ver 
e?-cammhar o brigadeiro para o quartel do estado maior. Passados pouco mais ele 
c~nco minutos veiu para a parada o brigadeiro, acom1Janhaclo com o estado maior, 
Y1ndo este mui a:ffiicto e sobresa1tado, procurando alguma pessoa, seglmclo se dei
:s:ava ver, indo o brigacleiro encaminhando-se para o corredor que faz o caminho 
lJar~a a porta do quartel, o que, sendo presenciado pelo dito primeiro tenente Al
lllercla,. este se dirigiu, correndo, ao official ela guarda, clizenclo-lhe que fechasse 
0 postigo ela porta e que para fóra não saia pessoa alguma. 
t O estado m?'ior, venclo que lhe faltava 0 brigad~il'o, correu ao corredor, gri
ando !Jelo offimal da gua.rcla que mandasse chegar as armas e fechasse a porta; b chegando o estado maior á porta ao tempo que o officia:l ela guarda estava aca-
anclo ele fechar a porta, n' esta acção o mesmo estado maior lançou mão á chave l ~ acabou .ele fechar, e metteu a chave na algibeira. Cheganclo depois o briga

c.etro á porta elo qua.rtel lli.e deu dois safanões, pergtmtanclo cle1Jois ao official ela 
g~a.rda porque estava: o po.stigo ela porta fechado, e ao mesmo tempo manclou-lh'o 
a 1:11', ao que o dito official lhe respondeu que o não podia abrir por ter o estaclo 
lllawr ~ chave na algibeira, a ct"0a resp0sta se encolerisou o brig~cleiro, dizendo 
~o @f?.cml ela guarda que elle ll1'o pagaria dentro em tres clias, isto com ameaças,; 
C~)01S Se retirou O brigadeiro COm O estado maior, gritando em altas VOzes «Ü 
t aby, cá estou presoll, levando-o o mesmo estado maior para dentro elo quartel, 
ornando o mesmo brigadeiro a gritar as mesmas vozes, chamando pelo Chaby, 

ao que lhe re::rponcleu o filho elo dito brig·acleiro <<Para que está o pae a chamar, 
~. Chaby ~ão o pó de ouvin, c c~ o filho quanclo se fechou a porta entrou para clen
ro, por chzer que vinha na com1mnhia de seu pae; e no meio cl'esta collisão, como 

0 estado maior por si só acudiu a tanta desordem, e segundo a balbuciação em 
{lle o quartel se P'oz, o estado maior cl~sse a elle primeiro tenente Almeida <<Sr. 
e:nte, considere-se desde já commanclante cl'esta guarda, pois só ele v. m. cê a 
~o Ol>, o qual ele facto ~ogo immecliatamente tb1mm conta ela guarda, a fim ele so
~eg:ar o quartel elo borborinho que no mesmo se ía solicitando, e ao mesmo pri
lllen·? tenente é a quem se cle've todo o bom e:Xito de segumnça ela delicada clili
g.encr~ que s.e pi.~aticot~, e foi o mesmo que logo immecliatamente, considerando 
0 

·fengo ~m qüe se achavam e qt1e não tinham su:ffi.ciente segurança, propoz ao 
e~ ~do maror qúe ei·a de prom1Jto mEIIj.lclar chamar officiaes de confiança para que 
fJ~1c assem, e ,log·o se lembrou ele mandar chamar o· capitão da 5. a com1Janhia elo 

· batalhão, J ósé Cardoso ele :Miranda Rocha., e o major interino elo 1.0 batalhão, 



58 

Hen~·ique de Sousa Mafra, os quaes immecliatamente vieralli, e então, consultando 
elle major Ca.l<l.eira ele estado maior ao capitão Cardoso e ao primeiro tenente Al
meida, assentm;am todos tres que se mandasse ele prompto participar ao corpo de 
policia e que fosse o primeiro; e cluviclanclo:s'e que fosse ap.a?haclo pelos grupos 
de gente que estava ele fóra elo quartel, respondeu elle capitão Cardoso, que se· 
mandasse primeiro e seglmclo aviso, e; quando a estes não viesse resposta, elle 
capitão iria, cleterminanclo igualmente qlie, tendo clescon:fiança que alguns officiaes 
elo mesmo corpo poclessem estar de accorclo na revolução que se ·tentav-a, e que 
alglms estivessem nos mesmos grupos que estavam fóra, que quem viesse, não , 
sendo elos ele con:fiança, ou chamados, fossem presos, isto para que elles não vies
sem fazer desordem com auctoridacle que prevalecesse a sua força á que estava 
no quartel, o que foi todo o motivo ele que a revolução não tomasse calor, seglmclo 
os montões ele gente que cercavam o quartel emquanto n,ão chegou o soccorro ela 
polic~a; o qúe, cheganclo o brig'acleiro commanclante cl'esta, contanclo=se'-'lhe tudo 
que se havia praticado, . poz ás ordens elo qüartel e elo estado maior as companhias 
do beco elo Carrasco e ela Boa Hora e um esquadrão ele cavallaria no largo ·ele 
S . Paulo, e disse que mandava uma companhia IJara dentro elo qüai'tel, o quere
cusámos, porque no quartel já tínhamos claclo as devidas providencias nas prisões 
que se praticaram, como dobrar as sentinellas aos presos e vigiar aos soldados 
elo batalhão ela ilha ela TYiadeira, que n'esse dia tinham vindo para o quartel, que 
pa1'eceu ele proposito para fazer a desordem, e nã~ houve soldado (ainda que ve
lho fosse), pifano e tambor que deixasse ele fazer o mais activo serviço, prestan
do-se com toda a :ficleliclade e prompticlão, ele fórma que o ser:.viço ein toda esta 
noite se fez geral e activo no comma.nclo elo estado maior e guarcla, ora sendo elle 
capitão Cardoso, 01'a o primeiro tenente Almeida, ora o referido estado maior Cal
deira, que se consiclm·ava tão perturbado ele cabeça, que já não poclia mais, ele 
maneira que peclitt ao i'efe1'iclo primeiro tenente Almeida para lhe fazer a parte, 
o que o dito primeiro tenente felz pela sua .propria letra, que foi para o ex.100 mi
nistro, e o capitão Cardoso elo .resto ela noite é quem ficou á testa ele toclo o com
mando elo estado maior. 

Esta é toda a verdade elo acontecido na noite acima mencionad-a. 
Lisboa, 23 ele janeiro ele 1829.=José Canloso ele Mimncla RochaJ capitão= 

LtLÍZ FoTtunato ele AlmeidcLJ primeiro tenente i. 

1 CLUnpre declarar que este relatorio ·foi escripto pelo primeiro dos signatal'ios, como se dc-
11rche_ncl!'l do caracter da letra, e está fielmente copiado, exoepto na fórma orthographica, irrc
gulansslma e até em c01·tos pontos quasi inintelligivel. 

----
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Sác d~ P l;Ymouth a expcclí ç.iio sob o commanclo do marechal de campo Saldanha, mas em fr:ellte da viU a cht Pra,ia, n.~ fi-a

ga as m glozas obstam ao desembarque dos liberaes.- Corrcs]Joudencia dos I'eS]JectiYos chefes e protesto assigimdo 
por v~ute e oit o dos emi gmclos.- O marqltez de B at•bacena contesta quanto allega lord Abe1·deeu r eln.tivamente :1 
a.ttxJllO ela Gran~Brctu.nha. c J'cfcre~se a outros n..ss umptos .- Pl'o·segttcn1 :ts ntinuciosas 110ticias elo n.gentc absoluti sta 
em L ond.res.- N:wrntiva elo coi·oncl PiznLTo censurando o con.flic to promovido pelas i'orçn.s nn.v aes estrangeiras no 
~tar elos Aç.ores.- R eflexões sobre,..o 1nesmo facto insertas no .ApjJcnclice ao Pacl;·e .A maTo e no Consti tutiomzel. - R eplica 
-:~S ~ta.s que tuu delegado do imp erador D. Pedro dirig iu ao i:nini s tc rio ingle z.- Novos ofiicios e avi sos do vi sconde 
n~ ssc~a.- o lU&rquez ele Pa1me11n., depoi s el e alludii' á. hostilidade dos vasos de g uc l'l'a. bl'itaunicos, promette a 
~clem.auo L eão CabTe ira mml(lar occultn.mcntc soccorros i de ciar~ a N1mo Barbosa de J;'liguc il'eclo ter-lhe causadE> 

~s a.nh.eza. a pa.rtida de Saldanha }Jara Bl'est, c pede que agradeça. a o lUOnn.rcha. france z n. sua g enerosa hospitalida
r o, .n.55111l como annuncia. a. Ca.udido José Xavier a intenção de expcdit• o resto dos ex ilados para o_ Bra.zi1.- Carta 
:t~gw. a D. llfauucl ele Portug<>l o Castro, Yice-rei ela Indi:.t.- Trecho elo discurso de Jorge IV quando tm·c Jogar a 
: -~e ~·turn. elo p.n.rlan1ento.- Quesitos ;.icerca. elo desembarque de po1·tuguezes na ilha 'f erceira; que llllllliplomata bra.
zt 01

1'
0 ouvia ao gabine te ele S- ,Tames solicitando ]Jromptn. re sposta..- O 111inistro de D. lllaria. TI indica ao encn.rrc 

ga.do d~ negocias ele sua magcstado Jillcli ssima em Pn.ris os pontos de quo <leve trn.t n.r n 'aquc lln. côrte n. favor da: 
~'l.u.~ a. hbcrnl. - D ecreto da juntn. provisoria de Angra suspendendo por ·mais doi s mczes as gn.rn.ntias individ1H'Les.-

a1105 documento s escri1)tos em Lonclres e concernentes aos ultimas successos in S'Ltlanos .- Rcla.torio dirigi do aos 
comlnissatios do almirn.ntaclo pelo capit~o William 1Va,.lpole .- Carta. de Rodrigo Pinto Pizarro ao marque?. (lc Pal
~ne~la por este receber o di.plmna de ministro Ua. corôa.- Joaquhn F ç_rre i.ra ele l~'1· e ita s publica umn. ana.l ysc c rciil-
aç:.to.- Despacho do antigo embn.L-xa.dor })Ortugue z junto no soberano de Inglaterra expondo os ::trlvitres que lhe sug

tge\ etn as graves circun1s t.n.nc ias do pa i :r..- Cm1seguem entrar na 'l'ercc irn. nlg1ms refol'c;os para defcza de tão impor
nu e balnarte.- A Ga zeta ele Lisboa refere -se á pritne irn. tentativa para esse illn no mez de jane iro. - Nomeação do 
~,O~Hlc de S. Lourenço minist:ro dn. g ue rra.- José Balbino ele Barbosa e Araujo é incumbido ele utua. iui ssão diploma
~c.t.- D ccrcto 1 instrucções c tn.bella rognla.nclo subs ídios por classes.- Thomaz Gnilhermc Stnl.>bs, em ol>servU~ncia 
~~. ~t:clens sup eriot·es, dete1·mina que todos os militU~res existentes a.ül(l~ _no ~l~pos ito embarquem sem dcmo'ra pa:r~ o 
1 nztl, e fa.cu.ltn. aos _pa.izn.nos i g tutl destino ou passarem com suas huntltas a.1lhn. onde se 1nantem o sy ste mn. poht1co 
~ 0 l:82G.- Providenc ias áccrca de l'étts suj e itos n. pena de lleg l'cclo.- Ci.rculn.r ao corpo diplomn.tico portuguez um·· 
Ia.nclo ns Ç>CCOlTcnc ias na villa dn. P1·a.ia. - Boatos de CjUe o visconde de Oanclln.s vae nego ciar nos Paizes B aL-x.os utn 
cmprestilllo ou vender grande porção elo joias da. corôa, cujo producto reverterá para o go.-erno de D. i'lliguel. 

Consoante as ordens transmitticlas ao chefe elo deposito ele emigrados portu
guezes em Plymouth, a primeira expedição, sob o commanclo elo marechal de 
ca.mpo João Carlos ele Saldanha, saíu c1'aquelle IJOrto no dia 6 ele janeiro, com
P?sta c~e S·eiscentas e quatro IJraças ele infanteria n .0 18, caçadores e muitos offi
craes, mclusive quasi todos os ele artilheria, distribuiclos por quatro transportes 
~1ne ~ q,~lm.inistração fretàra. O deposito tinha a esse tempo tre s mil cento vinte e 
Fete mclivicluos, porque aos dois mil trezentos oitenta e seis vindos ela Conmha e 
c er~ol se haviam re1miclo os ela Madeira e outros clominios ele Portugal, cbegaclos 
Ontinu~mente nos paquetes e navios mercantes. 

áJ As. Instrucções que Thomaz Guilherme Stubbs deu a Saldanha opptmham-se 
partida como em comboio, para evitar desconfianças elos ing-lezes; determinavam 

J:ne se clirigissem ao Rio de Janeiro, com escala pela Terceira, e, no caso de po
l e~·em entra~· · na ilha dessem a viagem :por ?oncluic1a, aliá~, encontrando obst~cu
os, prosegmssem no rumo para o Brazü, vrsto levarem vrveres em ab1mdane1a e 
~ administração ter aberto um credito sobre IJessoa iclonea de Tenerife, a fim ele 
se refazerem elo necessario. E sta ordem, porém, deixou de observar-se mesmo nas 
a~·nai:l de Plymouth, pois saíram j1mtos os -navios, servindo um cl' elles ele capita,
~ra, con;. signaes de commtmicaçtl.o, segLmclo regimento espe~ial. Era notorio qne, 
~: por rnfeliciclacle lhes impedissem o desembarque nos Açores, os expecliciona
llo_s uão seguiriam para o Brazil, e até o proprio marquez ele Palmella assim sus
peitava_ Os transportes foram presenticlos pelas fragatas ele guerra britannicas~ 
Jl,le tinham largado ferro elo ancoradouro ele Portsmouth em data ele 4, para ve-
a.r-lhes a entrada sob o especioso pretexto ela Inglaterra não consentir · que elos. 

~eus portos saissem expeclições estrangeiras com o intento ele hostilisar qualquer 
5~ve~·n?, como já consta ele varias documentos impressos n'esta obra, e alem d'isso ls. ~~Istro s ele Jorge IV queriam primeiramente saber qual o exito ela missão ele 
ore ~tra.ngforcl perante o imperador D- Pedro . · 

1li .Ers-aqui um rapic1o esboço extrahiclo elas JJ!lenw1·ias ele Joaquim José ela Silva 
~:na i as subsequentes peças o:fficiaes J. demonstram como os respectivos com

lllanclantes procederam proximo elo então unico reclncto ela causa liberal. 
1 

lia diversas traclucçõos pouco eo1rformes ao original inglez que consultámos. 
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Co:rrespon.clen.cia 

1.0 

Navio de sua magestacle britannica Rctnge1·~ em f~·ente elo porto ela Praia, 16 
de janeiro de 1829 .-Senhor : -Peço-vos que me informeis qual é o objecto da 
vossa presença aqui com a força sob o vosso commando. 

1\mho, etc.= Willicmn Wctlpole . =Ao conde de . Saldanha. · 

2.0 

A bordo elo 8-nscMi) 16 ele janeiro de 1829 .~ Senh01': - O objecto ela minha 
presença aqui é executar as ordens de sua magestade a rainha ele Portugal, que 
me determinou que conduza á ilha Terceira, desarmados e sem apparencia alguma 
hostil, os homens qúe estão a bordo dos quatro navios que se acham á vista, por
que a ilha: não deixou nunca ele obedecer e reconhecer como sua legitima sobe
rana sua magestade :fidelíssima D . Maria II. Como subclito e solclado fiel, julgo 
~esnecessario assegurar-vos que estou decidido a cumprir o meu dever a todo o 
risco . = Conde de Ealclctnha. =Ao capitão \7if alpole. 

5.0 

Navio de sua magestade britannica Range1·~ em frente do porto da Prai~, 16 de 
janeiro de 1829.- Senhor :-Accuso a recepção ela vossa car,ta datada de hoje, 
e informo-vos que eu tenho iguabnente que executar um dever impei·iosci, pois que, 
em cumprimento elas instrueções do meu governo, não posso consentir que vós ou 
qualquer parte da força sob o vosso commanclo desembarque aqui, ou em alguma 
das ilhas occidentaes ou dos Açores. Desejarei, portanto, q:tt.e não teri.teis o desem
barque, porque serei obrigado a usar da força ele qüe disponho para o impedir; 
não devereis por isso continuar n'estes arredores depois d'esta notificação. 

Tenho, etc. = Willicmn Walpole~ capitã0 . =Ao conde de Saldanha. 

4 .0 . 

A bordo do brigue Ewsan) em frente elo porto da Praia, 16 de ja,neiro de 
1829. - Senhor: - O imperioso dever que tendes a desempenhar não póde ser outro 
senão o que elimana elas ordens ele sua mages'tacle britannica, vosso soberano; 
exactamente da: mesma natureza s·ão as ordens e instrucções que tenho ele pôr 
em exec.ução . E a minha soberana que positivamente me ordena que desembar
que na Terceira, e eu estou resolvido a cmnprir o meu dever, e prompto a per~ 
der a vida e a sacrificar a de todos os solda.clos d~ sua magestacle :fidelíssima, 
que, a bordO ele navios neLÜraes 1 desarmados e SOb a salvaguarda do clireito das 
gentes, se dirigem a uma parte dos domínios portuguezes, que ntmca obedeceu 
ao usm·paclor, mas que tem sempre reconhecido a soberania de sua magestade :6.
clelissima D . Maria II. O ~angne elos mais antigos alliaclos ele sua magestade bri
tannica acaba ele ser derramado : foi morto "t1m bomem e outro gravemente ferido a 
bordo d'este navio; mtuto mais sangue pócle ainda correr; podeis continuar a cliri
gir o fogo contra nós, podeis metter-nos a pique, mas posso assegurar-vos, senhor, 
que, emquanto ~stiver vivo, não for feito prisioneiro ou mettido no flmdo, debaixo 
elas baterias ela villa da Praia, eu farei tudo quanto estiver ao meu alcance para 
executar o meu imperioso dever: permitti-me, senhor, quevos observe que ides 
disparar a vossa artillieria contra quinhentos portuguezes desarmados, a bordo 
ele navios inglezes e' russos; a Europa, e particularmente o vosso proprio paiz, 
:ficarão ainda mais assombrados do que os proprios subditos ele sua magestacle :6.
clelissima. Peço-vos que considereis tambem que nós não vimos consentir ou com
metter qualquer aggressão; vimos completamente desarmados retmir-nos a nos
sos irmãos, n'um local que jamais deixou ele reconhecer a legitima auctoriclade 
da rainha minha soberana; julgo-me tambem obrigado a declarar-vos que não te
mos mantimentos, e que, mesmo no caso de não poder cumprir o meu dever, se
remos obrigados a recebei-os . Tendes pois ao vosso clispor dt1as armas decisivas 
pata nos destruircles; porém o mtmdo julgará com espanto, e os portuguezes ve
rXo com. inclescri,ptiYel tristeza, empr~garem-se contra elles, na sua destruição, 
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sem motlvo, sem rasrto, na mais proftmda paz e harmonia, e isto qua~do sua ma
.gestade ficl_elissima acaba de ser recebida em \Vindsor Castle por sua magestade 
Jorge IV como legitima rainha de Portugal, essas mesmas armas que tantas ve
zes _combateram juntas comnosoo contra o inimigo commum em tantas batalhas 
~m~. -

Qualquer que seja a vossa determinação, pocleis ter a certeza de que vou la
vrar o _mais solemne protesto, que será p11blicado á Europa por aquelles que me 
sobreviverem.= Ooncle ele Sct"lclcmhc6. = Ao capitão Walpolé: 

5.• 

A borclo elo SusanJ em frente da villa d::]. _Praia, 16 ele janeiro de 1829.
Senhor : -Em consequencia da commlmicação verbal que me fez o capitão Raclford, 
te~o só a acrescentar {ts minhas outras cartas officiaes, que me considero vosso 
pns10neiro, e q_ ue seguirei os vossos navios para onde os quizercles levar; porém, 
~tes cl 'isso, ele novo vos partici}30 que não t erp.os mantimentos nem ag·ua. = 

oncle ele Saldanha . =Ao càpitão Walpole. 

6.• 

A bordo do Susan; em frente ela-villa cl~ Praia, 1G ele janeiro ele 1829. .- Se
nhor :_-Peza-me que só verbalmente tenhaes respondido à minha commtmicação; 
0 ca~:ntão Radford acaba de me participar a vossa ordem de me fazer ele véla ' im
m~dtatamente na clirecção sudoeste e sul; se m e consideraes vosso prisioneiro fa_,: 
rei o que me ordenardes, mas eleveis fornecer-me mantimentos e a.gua, e clar-me 
~a Ol'Cl~m por escri:r.to para vos_ seguir, porqu~ sou resp~nsav~l pela minha con
e ucta e julgo ter direito ao respmto ele um offictal ela mannha mgleza. 

Se_ me tivesse sido impossível, por qualquer outro motivo, desembarcar na 
Tercetra, a minha intenção era voltar para ]'rança ou Inglaterra; a intimação que 
a?abaes 'ele fazer ele bordo do vosso navio impede-me de escrever mais e de en
VIar-vos o protesto que estou preparando. 

'renho, etc. = Conde de Salclct-nha. = Ao capitão Walpole. 

7.• 

d _Navio ele sua magestade britaunica R cmgm·; em frente do porto ela Praia, 16 
e Janeiro ele 1829.- Senhor: -Em consequencia da vossa resposta verbal á mi
~a ultima commcmicação, só tenho agora a informar-vos que, se ant~s das tre13 ho-
1as da taFde vos não faz eis de véla, abandonando a vizinhança cl 'estas ilha!':~., 
et~. serei obrigado; e estou clecidiclo, a .fazer uso ela força IJa).;a vos compellii· 
a Isso. 

Tenho, etc. = WilUam Walpole, capit·ão. = Ao coné!-e de Saldanha. 

S.P 

. ~avio ele sua magestacle britannica Range1·~ em frente da Terceira., 16 de 
Jane1ro ele 1829.-Senhor : - O meu fim, commlmicanclo comvosco verbalmente, 
~l·a não_ demorar a res1Josta. Tenho agora sómente a acrescentar ao que já vos 

eclaret, que t endes liberdade ele seguir immecliatmnente para França ou Inglaterra, 
011 para onde vos aprouver, comta.nto que abandoneis a vizinhança cl'estas ilhas 
e as dos Açores. 

Tenho, etc.= William Walpole; capitão . = Ao concle ele S~lclanh~: 

Q.• 

nl A bordo elo Susan~ em frente da villa da Praia, 16 ele janeíro de 1829. -Se~ 
lor_: - Acabo· ele receber a vossa communicação, na qual não se m enciona se me 

~onstder~es vosso prisioneiro de gnerra
1 

e sómente responcleis ao que eu acciclental
de~e ,clisse ser minha intenção fazer, no caso que outros motivos me impedissem c:t :semb~rcar na T erceim; ~as, se me c?nsiclerae~ em libel:clacle, e_u cl~vo exe-

U.I as minhas orc1éns; se nao estQu, faret o que disse na mtnha pnmmra com-

de J 1~ clestiuatario não responcle~l}JOl' escripto, porém mandou l'C}Jetir verbalmente ao COn.4e 
a anha as ~uas intimações pelo capitão Radford, do navio Ni?m·od. 



62 

mmúcação1 isto é
1 

«que sómeute pela força deixarei de pôr em execução as orclens 
da minha raiu.ha>l. 

Agora mesmo acabaes ele fazer outra vez fogo contra nós, e ele novo vos digo 
que, se não sou prisioneiro ele guerra, seguir ei ao meu destino, conforme as mi
nhas instrncções. = Conde ele Sc~lclcmha. = Ao capitão Walpole. 

10. 0 

Navio ele sua magestacle britannica RcmgeT~ 16 ele j aneiro de 1829.-Se
nhor : -Em r esposta á vossa communicação, que me foi entregue por vós mesmo, 
só posso continuar-vos as minhas J?ri_meiras c~eclaraçõ~s , e ~levo ~e nov~ assegu
rar-vos positivamente que, s6 pers1st1s em pau ar 1Jroxm1o cl estas llhas, e elo meu 
dever e ele minha firme determinação execut_ar á risca as medidas ele que j á es
taes informado; confio por isso que reconhecereis ser mais prudente abandonar
eles estas proxinúclacles. 

T enho, etc.= Will-iam Walpole, capitão. · Ao conde ele Se lclanha. 
N. B.-As communicações verbaes a que se r efer em estas cartas não differem 

na substancia elo seu conte!Íclo.= J!Villicm1- Wa~pole_, capitão. 

11.• 

A borclo elo Husan_, velejando na latitude 39° 131 N. e longitude 26° 1' O. ele 
Lonch·es, a 17 ele janeiro ele 1829. -Senhor :- Em vista das minhas communica
ções ele hontem, tenho a honra ele vos enviar a inclusa lista elos portuguezes que 
vem a bordo do s quatro transportes sob a vossa guarda. 

O capitão d'este navio não pôde clizer~me positivamente a ras~o por que nos 
fizeram fogo a noite passada por 1nais ele uma vez, mas crê que foi em conse
quencia de se amainar em os joanetes; para evitar maiores damnos peço licença 
para pergtmtar ·qual foi a causa, a ·fim de que eu possa dar as instrucções neces
sarias, na· intelligencia ele que a ordem geral e unica que dei foi de seguir o 
vosso navio no seu curso e movimentos. 

T enho ainda a honra de vos transmittir o seguinte documento, que consider o 
absolutamente necessario, o qual, como r eferi em uma das minhas communica
ções de hontem, estava preparando a toda a pressa. 

Tenho a honra ele ser, etc.= Conde de Salclanha. =Ao capitão Walpole. 

Protesto acima al1:q.~il_9 

AQs 16 dias elo mez· ele j aneiro ele 1829, a bordo elo brigue inglez S~izana e 
clebai..-.;:o elas baterias ela ,r:illa da Praia, na ílha T erceira, quando o dito brigue en
trava no a.ncoradom·o ela mesma villa, e1\]- CO\]-Serva da galera Minervct e elo bri
gue Ly1·a · da mesll:fa nação, e talil_ben} ela gale1·a russa D elphim, txansportes 
desar)l).aclos que saíram de Plymouth no dia · 6 do corrente, conduzindo a seu 
bordo o conde ele Sal<lanha, o genef·al Pizal.'ro, diversos officiaes, solclaclos, ma
rinheiros e paizanos, que sem avmas, l').em mlUJ.ições ou appar m1cia alguma hos
til, procUira.vam a ilha T erceira, sempre :fiql e obediente, como elles, á sua l egi
tima sobc1·a.na a rainha D . 1ifar~a II de Pol'tugal, foram o dito brigue e o Lyn~~ 
que navega-vam na pr-oa das cluas .galeFas, r epentinamente atacados por duas fra
_gatas inglezas, que pouco tempo antes tinham içaclo a sua bandeira a sotavento 
do mesmo porto e transpo1·tes, uma das quaes, a Rcmge?·~ do-:-comiíiãildo elo com-
mocloro W ~lpolc, atravessando logo- que chegou a alcance, r ompeu· o seu fogo 
contm os brigues Ly?·a e S nzanaJ quaB.clo estes tratavam ele dar funclo já dentro e 
debaixo das fortalezas da villa ela Praia) fogo que fez logo clois r ombos no bri
gue Sw;ana_, que des1Jeclaçou a sua lancha, matou lun soldado que trabalhava em 
dcsat:mcal-a, e fm;iu gravemente um paizano. Em consequencia cl'esta espantosa 
p.ggress·ão praticada nas pliaias elos domínios da rainha :fidelíssima D . 1\IIa.ria II, 

- deixou o Buzanct e os ~·ansportes ele dar ftmclo, e, atravessando, então o commo-
-cloro Walpole mandou a bordo do Suzcma um o:fficial com uma carta para quero 
~on;tn;tanclasse os portuguezes, perguntando para que fim demandava aquella ilha 
e mares . O concle ele Salclmilia, a quem competia r ésponcler, declarou que tinha 
ordem ele sua leg·it ima soberana a rainha D. Maria II para conduzir á ilha Ter-
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ceira, governail1. em seu augusto nome e occupacla por algu~nas ele suas tropas, 
uma pai·te dos portuguel?les que voluntariamente haviam passãclo ao reipo çle In
~:laterra, orclens que procuraria cumprir a todo o r isco. A es ta declaração con
testou o commocloro W. vValpole que elle tinha ordens positivas do seu governo 
para n~o consentir que aportassePlOS em a.lguPla das ilhas elos AçoTes, e que em
pregaria contra nós as forças do seu COUJ.mando se quizessemos demandã:r qual
que:].• cl'ellas, insistindo em que d '·ali nos afastassemos. O conde de Saldanha tornou 
a repe~ir que, apesar da rapicle~ elas intimações, estava, cop1o devia, determinado a 
Ct1lll.~rtr as orclons que tinha, e que só desistiria ele desembarcar no porto em que 
entrara, sem encontrar iJilpecli.EUento algum no alto lllar, quando o commodoro W. 
W alpole o declarasse prisipp.ei;ro ou lllettess~ ~ pique os translJprtes neutros e 
desann.,ados que elle dirigia, invoc.a]lclo COJ110 ·llie era possivel o direito elas gen
~s , ?.s, tratados, e relações de _paz _e amisaele . S]..l~sistentes entr\') sua magesta_de 
_deh:s1ma c sua magestacle bntanmca . O o:ffic1al mg·lez portador da seguncla m

tnuaçao . elo commodoro julgou não dever esperar a resposta por escripto, mas 
0011Ul!XIl:).tcanc1o ao seu chefe algumas reflexões do conde de Saldanha, mandou 
~q-qe~e o capitão Raclforcl a bordo elo Suzcvnct com uma teraeira intimação, que se 
I eclu:~~ta a dizer que, se o Sttzçr,1w COJll os navios ela sua conserva n ão deixasse o 
porto ela Praia antes das tres hpras el a tarde, tprpa.ria a empregar as armas pam 
se. faz_er obf)clecer . O conde ele Saldanha sustentou o·qtra vez por escripto as suas 
prtmen·as asserções, acrescentando que, ouvinelo a::; intimaçõe::; verbaes elo capitão 
It:cl!orcl e as expressões hostis dos o:fficios elo commoeloro1 só podia consiclerar-s'!l 
~ru:;;.one1ro ele g'L1erra

1 
e que segqiria as foTças britai).llicas para onde ellas o con-

l1Zlssem, declarando ao mesmo tempo que as sqas pTovisões e a aguada não da-
v-am logar a grande viagem. · 

Emqua.nto o conde ele Saldanha se oocupava em escrever apTessaclamente ao 
comll:).oeToro, clefencl endo os direitos ela sua soberana, na cliligencia de executar as 
~uas orc1ens, patep.teanclo tamh~m quanto sentia que o commodoro não tivesse 
~llgaelo conveníente r esponder-lhe sempre por esç.ripto em circumsta.ncias tão ar-

1:as, t~G novas, t fio extraordinarias e 1mi<ms talvez na historüt das nações cultas, 
app~·oxnnpu~s e ao Swzq,na a fragata Rangm·) e o commodoro intimou cl'esta embar
façao, não só ao conde ele SaldaJ+]la, mas ao capitão elo Suzanct) que seguisse logo, 
f~~·o. Apesar cl'isto, e ela lamentavel e sanguinolenta aggressão que o Suzana sof-
Iera poucas horas antes no momento de dar ftme1o, o concle ele Saldanha mandou 

0 capitão P~·aça a bordo ela Rc~ngm· com outro o:fficio expenclenclo varias rasões, e 
1iliescentanclo que a pl'ecipitação elas intim,ações ameaçadoras lhe tirava a possi-

. clacle ele mandar ao coii).lnocloro o protesto que estava r eeliginclo contra a mmca 
Vtsta aggressão que os portuguezes aaabavam 'ele soffrer nos seus proprios portos 
e mar~s. A este o:fficio respondeu o commodoro por escripto, que só por brevi
d~cle tml}.a deÍ:}\:<.1-dO de escrever, e que ás intimaÇões que tinha feito e-ás r efle
~?es do conde de Saldanha só tinha a a0resGEmtar que o concle ele Saldanha po
e ~~ na:regar para França, para Inglatel'l';:t, 011 p_a.r_a onde q.uizesse, comtanto que 
8 ~1sse lllllp.eclíatamente das ilhas elos Aç~:>r~s ; onuttmelo porem o commodoro, tanto 
n este o:fficio como nas intimações antecedentes, r esponcler se considerava ou, não 
0

1. concle de Salclanl).a prisioneíro de gt1erra. Esta omissão obrigou o conele a pe.-
c ll:' no= 1· ~ · · ( é u 'as -CX}J icaçoes ; mas nó momento em que escrevra ouça-nos o c u, ouça= 
los a terra, saibam-no os r eis e saibam-no os povos) as balas da Rangm·) ·fragata 

c. <t sua magestade britanníca, commandada }Jelo commodoro W. W alpole, cruza
la~ novamente os mastros elo Szbzana) atravessado nas aguas de um porto onde 
u :Ua a Faiuha fidelíssima D . Maria II, alliacla. a mais antiga, talvez , do r ei ela 

11,:au-Bret~~~!!! Então o conde ele Saldanha fez arroj ar o bote ao mar, lançot1:-se 
. 

0 0~ .e clir1gm-se á Rcmgm·~ que ~tr,avesson para o r eceb er, e lecvou e~e mesm_o 
c d 010 que arrebatadamente t ermmar a; mas s6 obteve, alem elas attençoes e deh 
n~s eza,s. proprías do comm_odoro W. Walpole, que parecia soffxer pelo serviço pe7 

· c• 0 
<t 1nfehz qne era obrigado a executar , <t p elo sangue clerramaclo a bordo do 

JVttzana - í d · · ~ · ru.e ) :uma r esposta po~· escr pto, renovan o :s mtlmaçoes e ameaças a.nten or-
8 

nte fettas , e sustentando a sua :fiyme r esoluc·ao ·de emrJr eg·ar log·o as for~"as elo eu c l , Y 
· on:unauc o para ROS expulsar do porto Gla villa da Praia. Corn esta r es1Josta 
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voltou o aonde de Sqlclanha para Lordo do fJuzanct~ e viu que as fragatas t inham 
já tomado posição a barlavento e a sotavento elos trm).sportes, que por ordem do 
conde de Saldanha se tinham conseTvac1o sempre aiTavessaclos, posição que clava 
ás fragatas a possibilidade de os submergir ~om as primeiras bandas da sua m:
tilheria: Então 0 conde ele Saldanha, conhece:o.do que o pairar por mais tempo 
n'aquelle porto serviria só para sacrificar a viela dos portnguezes desarmados, 
que a rainha lhe havia ~o:Wac~o, e expor a maior~s insultos a nação que ali re
presentaV.:'t, reputou-se pnswneu·o ele guerra no mew das fragatas ele ~ua. mages
tacle bl'itannica, mandou marear pelo mesmo modo que as fragatas mclicavam : 
por conseqci.encia os quatro transportes navegaram á boli:p.a o que o vento dava, 
o qual era elo norte para o norcleste ( amm·a por bombordo) es~oltaclos pelas fra
gatas, das quaes urna continuava a navegar a barlavento ela nossa proa e outra 
na mesma alheta. 

Navegárnos assim até ás oito horas ela noite, tendo largado o porto ela Praia 
depois elas quatro horas ela tarde, e áquella hora, quando o $ttzanct~ em conse
quencia ele um agnaaeiro, foi obrigaclo a ferrar os joanetes, fcü forçado por um 
tiro elas fragatas a largai-os novamente, o que não fizemqs sem algum risco em 
tal embarcação. Pouco tempo depois as fragatas dirigiram tambem mn tiro ao Mi
nm·ua,_ provavelmente pelo mesmo motivo; ele ·sorte que nos tem sido necessario 
observar com toda a vigilancia as manobras das fragatas para evitar o fogo das 
suas baterias. 

Os abaixo assignaclos não podem acabar este protesto sem repetir novamente 
que os nossos transportes j á não estavam no alto mar quanclo foram atacados, 
mas dois sobre o ancoradouro elo porto ela villa ela Praia e outros dois nas aguas 
do mesmo porto . As fragatas inglezas não nos impecliram de a,portar, mas ar
rancaram-nos ele um porto e ele uma praia portuguezas, protegiclos pelos fortes elo 
mesmo porto e praia; ·e, ou sejam polygonos inexpugnaveis como Gi.braltar, ou 
tenalhões mal situados, mal gLtarnecidos, mal artilhados, são comtudo fortes por
tuguezes; as nossas amarras estavam safas, os ferros promptos, e o Suzcma atra
vessava para dar ft:mdo quando o fogo da Rctngm· clespeclaçol.l um soldado ao tempo 
de clesatracar a lancha; fomos arrancados, finalnJ.ente, do solo portugu<=:z, e arro
jados pelas armas, e em nome de uma potencia amiga, para 0 meio do oceano como 
prisioneiros ele guerra ! Nossos irmãos estavam sob:t:e as praias estendendo-nos os 
braços, e as cornetas elo destacamento, que occupa aquella villa da Praia, feste
javam já a nossa chegada. EstaYamos t.o'mto sobre a Praia, q1.1e os portuguezes a 
bordo do SMzana quizeram que o conde ele Saldanha e o ge11eral Pizarro desem
barcassem no bote (visto que a lancha estava despe~laçada pelo fogo da Rctngm)~ 
o que elles recusaram, não poc1endo acreditar que fossem ingleze:? , os navios de 
guerra que em similhaute paragem commettiam taés hostilidades . 

A vista. d'estes factof'J, e outras circ11mstanéias tão penosas como aggravantes, 
que a breYiclacle elo tempo não deixa cl~?talhaT, é e~ic1ente que o direito elas gentes 
foi refl.ectivamente atropellaclo pelo _ goyerno britannico em prejuízo manifesto e 
incalculaYel ela soberania reconhecida e incontestavel da rainha fidelíssima D . Ma
ria II e cl'aquelles elos seus fieis subclitos que, confiados no direito publico euro~ 
peu, nos tratados existentes entre os legítimos soberanos de Portugal e da Gran
BTetanha, e mesmo na lei commurn elo povo inglez, tinham vindo espontane~mente 
habitar em. Inglaterra e depositar n'ella os restos da sua forhma,-tlito S' cqmo reino 
neutro, mas alliaclo, amig0 e reconhececlor até hoje dos mesmos princípios ele legi
timidade que fielmente sustentâmos; clireitos atropellados, sim, pelo abuso ela força, 
desprezo da moral e da boa fé publica, mas direitos sagrados, em virtude elos 
quaes nos era permitticlo naYcgar a nosso pr.oprio risco, á nossa propri~ custa, 
em ü·ansportes necltTos e cles~rmados, sem a1·mas, sem munições, para qualquer 
ponto ela monarchia portugueza que obedecesse e fosse governado em nome ela 
sua legitíma rainha D. Maria n de Pm;tugal; circumsta.ncias plena e C::)Jbqlmente 
realisaclas na ill1a Terceira, capital elos Açores. 

Os abaixo assig:uados, tornando o céu por testemunha, sobre as vagas elo 
oceano Atlantico, á vista e debaixo elas bateTias das fragatas britannicas que os 
aprisionaram, p1·otestam com a solemniclade poss ível, .e em nome ,cl~ sua.. ~obe:r~na, 



contra, o procetlimei).to horrorosamente hostil p.ra ticallo hoj e contra elles no porto 
da vílla da Praia, na ilha T erceira, pelo comm.ocloro vV. Walpole, commandante 
das fragatas de sua magest.:1.cle britannica, a R ange1· e a Nim1·ocl; r epetindo e . de
clarando que a mesma força, que o mesmo commocloro que os fez prisioneiros no 
J?Orto ela Praia, os conduz e escolta, disparando a sua artilheria á mais pequena 
alteração nas vélas elos transportes em que navegâmos. -

_Em. firmeza elo que se fez este auto ele protes to ás dez horas ela noite do dia 16 
ele Janetro ele 1829, que eu J oaquim Nogtleira Gandra, secretario do governo elas 
ar~nas elo P m•to, escr e"\Ti. = Concle de Sctlclanha =Joaquim de S o~tsa Qltevedo Piza?'?'O ~ 
hngacleiro general=BCUI·ão ele Sab1·oso~ coronel=Rocl?·igo Pinto Plzm11'0~ coronel 
do. estado maior=José Joaquim, Alves~ capitão. ele mar e guerra=José clt Sousa 

. JJ.tm.entel e F'cwia.) major commanclante elo 2. 0 batalhão elo r egimento 18 de infa.nte
rta= f!'?·ancisco de Pctulct B cw?·os e Qttacl?·os, maJor ele milícias ela Maia=Manttel 
Joaqutm B er1·edo Pnu;a, capitão ajudante ele orclens=Leonel Tava1·es Cabml~ cle
put~do ela nação portugtwzq, e delegado da policia em Coimbra=D?·. Joaqni?n A ·n
ton!o ele Aguicw~ lente ele leis na universiclacle de Coiwbra e cleputaclo da nação 
l)Ortugueza=João A1~tonio Lopes ele Anclntcle, majo1' graduado de milicias=José 
de · l!ienclonça David~ capitão ele cavallaria= Gaspa·r Pinto de JJ!Iagalhães qa?·doso, 
capitão ele artilheria= D . Pen~cmclo Xcwim· ele Almeiclc~~ <Japitão de ~av;.t.llaria 
11·" 10=Albino Pimenta ele Aguim·, capitão ele cava.llaria n. 0 12=Domingos J.l1a
n1te~ P m·ei?·a ele Barros, tenente elo r egimento ele cavallaria n . 0 5= O Pad1·e An
tomo Gomes LimaJ capellão do batalhão de vohmtarios aaaclemicos ele Coimbra= 
Francisco Infante ele Lc~cenlc~, tenente ele cavallaria n.0 4 = José P m·eiTa ele Ma
galhãesJ cirurgião mór graduado ele cavallaria n .0 12=Jasé J.Wct?·ia Clwist-iano ele 
.iJt!acerloJ alfer es do estado maior elo exercito=José Gonçalves Ba?·bosa Ran.gel, 
~Jttclante ele milícias= Antonio Rocl1·igues~ commissario elo exel'cito =Joaquim 
Nog~tei1·a Gancln~, secretario elo governo elas armas elo particlo elo Porto= 
Antonio .Xavie?· Pinto ela Silva; voluntario q,caelemico = lgnctc io Joaqtdm; ajtl
d~nte ~lo regimento n. o 18 = Jos~ B emal'clo ele Oliveint, escrivão e fiel elo com
I~tss.anado = .ifntonio B ello ~'mttinh~, fiel do exercito--:- D. 4ntonio José ele Mello, 
a feres elo regtmento 16 ele lnfa.ntena. 

12,0 

~ horclo elo &usem, 4 ~éla, 19 de janeiro de 1829, á.s dez horas.-Senhor:
~s. lllclusos papeis foram ~e~haclos no clia 17 ele manhã, ~~s o mar bravo e os 
oites ventos nao me permltttram a honra ele vol-os transmittlr. 

t. Como a nossa situação é mais embaraçosa desde que o Ni11woclJ no dia 17 ás 
t es horas e meia ela tarde, deixou ele navegar na nossa frente, e come> novamente 

1~08 fizeram fogo n'essa mesma noite, peço-vos mais tJma vez que tenhaes a bon
c acle de me enviar as vos sas ordens. 

1'EJn.ljo a hol).ra de ser, etc. . Cor~,cle ele Saldcmhq,. =Ao capitão \lY alpole. 

13.0 

~ NaviQ ele sua magestacle brítannica .Range?', no mar, 19 ele j aneil:o de 1829.
• enhor:- T enho a hom a de accusar a yecepção elas vossas Cat1tas e mai s papeis, 
â_ ~e conformidade com o que j á vos disse, só tenho a declaFar~vos que tendes liber-

a. e ele segnír para onde for elo vosso agraclo, comta.nto que não volteis á T er
e:n·a au aos Açores. Com referencia aos tíros disparados nas occasiões que men
cwnaes, foram apenas siguaes para indicar a necessidade elos vossos navios se 
~ofs ervarem juntos, pois que, pelos foguetes lançacl0s n'essas noites, parecia que 
elol s elos yossos navios tinham. alterado o seu cm:so, e eu tive a apprehensão que 

es pocham afastacl.'-se . 
, O v.oss~ protesto sel.'{L e~viado a.o meu goveFno na primeira occasião; e como 
: meu mtmto escoltaF-vos até uma certa distancia, peço-vos que fQrmeis o vosso 
yun?, que conserveis os vossos navios jun.tos, e con:fio que a derrota para o vosso 
( estmo não será interrompida por mais nenhuma COlTeS}JOnclencia. 

l nl
T enho a honra ele ser , o ta, = Wit.l'iam, Walpole, capitão. = Ao conde ele Sa.l

ca 1a. 
5 



14.0 

Navio ele sua mao·estade britn.nnica Rangm·1 no mar , 2-± de j an eiro de 1829.
Senhor : -Ficar-vos-hei obrigado se me informardes se é vossa i11tenção seg·uir 
para Ingl~terra, pois tenho clesl?ach~ s do vice-consul na T erceira., b em como 
meus para enviar ao governo bnta1m1c_o. 

T~nho a honra de ser, etc.= Willictm Walpole_, capitão. = Ao conde ele Sal-
danha. 

15.0 

A bordo do Sttsan, no mar, 24 de janeiro de 1829.- Senhor:- E stou surpre 
hendido da _vossa perg·lmta. Pois q_ue, senhor! Vi estes á T erceira para nos aprisio
nar· comboiaste-nos estes oito clias ; impediste-me ele ex ecutar as minhas onlens.; 
poz~ste s em risco as vielas de tantos subditos fieis do mais antigo alliáclo elo vosso 
soberano; fizeste-nos consumir os nossos escassos mantimentos ; obrigastes-me 
positivamente a não separar os meus navios ; t endes usado para co1llllligo c~o des
potismo ele um conq_uistaclor; e, no fim ele tudo i sto, ainda me perglmtaes para 
onde -vou? Não sei, senlwr; a lmica cousa q_ue sei é q_ue -vou para oncle nos le
vardes, conforme as minhas positivas declarações ele todas as minhas cartas of
fi.ciaes . 

T enho, etc. = Conde ele Saldanha. = Ao capitão W alpole. 

16.0 

Navio de súa magestacle britannica Rang_e1"1 no mar, 24 ele j aneiro ele 1829 ao 
meio dia.-Senhor: - Estou surprehencliclo e atton.ito com .o conteúdo ela vossa 
carta q_ue ha pouco recebi, depois ele r epetidamente vos clecla.rar na minha cor
r esponclcncia q_ue esta-veis livre para prosegnir o vosso rumo ú vontade .. 

Cumpre-me ag-ora participar-vos q_ue a vossa conclucta me determin,on a nl'i.o 
vos comboiar por mais t empo. 

Tenho, etc. = William Walpole, capitão. = Ao concle ele Saldanha. 

V er-se-ha mais adiante como o coJ1llllanclante das forças navaes britannicas 
deu conhecimento dos seus actos ao conselho elo wlmira.ntaclo, porq_ue cumpre 
agora mencionar varias informações expeclidn.s ele Lonch·es pelo agente cliploma
tico -absolutista e outros documentos de snmmo inter esse, para seguirmos q_uanto 
possível a m·clem chronologica. 

O g·eneral Thomaz Guilherme Stubbs mandou publicar na ordem ele 26 ele ja
n eiro, como additamento á tabella que. acompa.nha o o:fficio do marqu~z ele Pal~ 
mella, com a data ele 16 do mesmo mez, estas : 

. Observações 

Os o:ffi~iaes de marinha serão contemplados como os elo exeTci.to. 
Os meclicos receberão como cirurgiões móres e os cinu·giões civis r eceberão 

o mesmo que os cirurgiões ajudantes . 
O emigrado casado que tiver sua mull1er comsigo r eceberá para subsistencia 

-cl'es ta 3 ;C mensaes 1 e para cada um elos filho s ou irmãs __g_ue tiver em sua 
companhia r eceberú mais 1 ;C mensal. E sta medida entende-se -s~ aqu elles 
que têem subsídios clesignaclos n 'esta tabella, porq_ue os q_ue r ecebem pret e etape 

· deverão receber igua.l ração por cada uma ela:s pessoas "de sua família acima cle
~ignadas , mulheres, filhos ou irmãs . 

Quando aconteça q_ue alguma classe ou individuo r eceba menor vencimento 
que o subsiclio q_ue na presente tabella se lhe arbitra, conservar{~ o vencimento 
que tinha e não perceberá mais elo q_ue percebia até ao preseU>te. 

Aos varios incli-vicluos das classes ele proprietarios e negociantes dar-se-hão 
4 ;C por mez, e aos elas classes inferiores a esta conceder-se-hão os vencimentos 
dos -vohmtarios. 

Ficam cessando as rações a todos que por esta ta,bella ficam vencendo subsidio 
designaclo . 
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. A~ pessoas que ficam com vencimento de volnntarios r ecel> erão as ra ções a 
cl1uhmro . ... 

Os empregado s civis ou militares que não forem contemplaclos n 'esta tabella 
receber ão .o subsidio igual ao que tiverem ·outros ela mesma graduação. 

Em seguida ás observações acrescentou o commanclante elo cleposito : 
«Fazendo-se neccssario fixar um methoclo ele racões elo 1. 0 elo futuro mez em 

diante aos jnc1.ivitluos e pessoas ql.1e ellas tiver em ~a conformidade que designa 
a tab~lla, os sr s. officiaes manclm·ão apresentar no dia 30 ao sr . comma.uclante do 
d_epos1to elo barracão aquelles incliviclnos que elevem continuar a r eceber as r efc
rtdas . rações, para lhes ser em abonadas por aquelle deposito elo 1. 0 elo elito mez 
em clütnte, clevenclo passar j á fornecidos com declaração na competente guia até 31 
elo corrente mez, c1~j a força será abatida nos mappas dos r espectivos corpos c 
secções, e augmentacla no dito deposito, contin11anclo as praças ele pret a r eceber 
0 8 ~eus soldos pelos seus r espectivos corpos a que pertencem e aqui se acham 
aclcltdos l. . >> · -

"i' . 

. D e Lonch·es e outros pontos da lqglaterra COl1tÍJ+ntwan:J. os diplomatas a .sua 
~cttva correspondencia r elativali).ep.te aos :q.egoqios c1e Portugal, sendo a ele mai0r 
tnteresse do t eor seguinte : 

No-ta 

· O abaixo n,ssignaclo teve l:J. ho:q.rà ele r eceber a nota elo sr . conde de Abercleeu, 
em resposta á que elle qirigiq q, s. e~ . "- ell). 2q e1e nQvembro passado, e vê com 
proftmclo sentimento que o gabinete ele sua magestacle britannica se nrio presta a 
reconhecer a applicação r ecla.n:J.acla pelq abai4o a.ss ignaclo, elos tratados existentes 
ent~·e Portugal e a Gran-Eretanl:p:t em fE\.VOr ela justa causa de sua ma.gestaclo fi
clehs~i~a, nem a acb:qittir que a obyigação, qu<;f_ deriva elos ditos tratados, tem 
a~1qutnclo uma nova· força }Jelas negociações, nas quaes o governo brita.nnico ha 
cmco annos tem tomado a par~e li).ais activa, e ql~e ao menos pareciam dever 
gara.utir á joven r ainha, íntima alliacla ele sua magestacle britannica, elo perigo de 
v~r-~e roubada, ainda aqtes ele ter posto os pés eliJ. Portugal, ela corôa que ele 
cltre1to lhe pertence. Esta ultima consideração é tão poderosa, que o abaixo assi
~~-aclo ~inda não p.~r~~e a esperança cl<;~ pbt~r a acquiesccnciA- ele_ sua magestacle 
rttanr~1ca á }Jropostçao pela qual ep.e tcrJ.WlfPU a sua nota de 2o ele novembro; 

prop2s1ção á qual s . e~ ."- não r esponcle11, e qué tornaria superfluas todas as clis
cussoes sobre a intelligencia elos antigos tmtaclos . Pura collocar a s . ex.a, o sr. 
c?~de ele Aberçleen, em situação de dar uma r esposta precisa ;:'L sobredita propo
SIÇao, o-abaixo assignaclo tem a honra ele cleclal'arolhe, ·que os despachos que lhe 
~raan expedidos elo Rio ele Janeiro, poste11iormente á chegada elo hono·?Ytble Zm·cl 

t?·angfo?'Cl, de nenhum modo alte1:aran~ as instrucções prili).itivas ele que o im
)eraelor foi servido mmül-o, e COllJ.O sua ll).agestacle inwerial persiste na resoluç~io 
c e_ encarregar exclusiva;rq.ente o abaixo assignado das negociações, que dizem res
P~lt? aos interesses ele sua ll).agestacle a J:ainha D . Maria li, eleve-lhe ser per
lUltt~do pecur a ~ - ex. a, o s:v. concle ele Abercleen, que se sirva cliyigir-lhe de modo 
ofiicla.l o teor elas proposições ele loEl Stl,~:mg·forcl, assim cqm,o t.ocla e qualquer 
Olltl'a lllecucla, que, segundo as cÍrcumstancÍa.s, s .· ex. a julgar a p:~;oposito acloptar, 
l~Orquanto o abaixo assignaclo, 0omo orgão legitimo elo impm1aclo1· seu amo, não lh demol'ará em explicar-se a esse respeito . Esperando que s . ex.a se sirva ele · 

e faz er a comli).unicação que elle pede, o abaixo assignaclo limitar-se-ha a apre
sentar-lhe a)gmnas observações sobre o contettdo ela sua ultima npta, salvo a 
acres?.entar-lhe, se o seu deveu o ex ige, as mais amplas explicações . A primeira 
Jllestao que se apvesenta é a elas ob11igações que cledvam elos t~;atados entre as 
d~as corôas, e o Sl' . concleN ele~ Abe~cleen ye~onhece co;m franqueza a existencia 

btoclos os trataclos, que nao teem s1clo especialmente annullaelos po1' outros actos 
Sll sequentes , assim COliJ-O a IJ.ecessiclacle de os interpretar 1ms pelos outros, e ele 

clent~ Na ?rde~ do dia. i_m~ecliato publico~;1 - ~e um cles,pac~lO dctcrminanclo que os superintcn-
s percebessem auXIho 1gnal aos elos nnmstros ternton acs. .. 
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fbcar o seu sentido mai~; pelo seu toclo do que pelas estipulações positivas de cacb 
um cl' elles. Comtnclo s . ex. a acrescenta logo, e sem fornecer nenhuma prova para 
s~1stentar a sua proposição, que os sobreditos tratados, ou se consiclerem em seu 
todo, ou se examinem separadamente, nenJmm direito cU~o ú reclamação que o 
abaixo assignaclo r ecebeu ordem el e fazer. S. ex." permittirú ao abaixo assignaclo 
o observar que esta simples asserção não basta para r esponder aos argumentos, 
que elle e~poz em sua not~, ?omeça!lldo pelo facto historico elos a~istamento~ , ;tu e 
foram expr essamente permlttlclos em Inglaterra em 1373, para aJqcla.r o r m ] er
nanclo na o·uerra civil, que lhe tinha suscitado seu irmão o iufante D. H enrique, 
prececlente

0 
que parece não ter sido perdido ele vista, pois que nos trataclos sub

sequentes se introcluzü~am 1~or cliffm:entes vezes as clausulas, que o abaixo ~ssi
o·uaclo citou como applicavers ao obJecto ela presente reclamação. Porém, mncla 
quando nenhum facto historiao existisse para apoiar o peclido feito a sua mages
tacle britannica; em nome ele sua magestade a rainha ele Portnga.l (porc1ue o caso 
ele reclamar estes soccorros se não tivesse apresentado) cl'aqui se não seguiria 
que o pediclo actual deixasse de ser conforme ao espírito dos tratados, nem que 
elle devesse ser r ej eitado, porque em ·muitos elos r eferidos tratados a gar[~ntia 
não é especialmente limitada aos casos de aggressão estrangeira, e pelo contrario 
a convenção ele 22 de outubro de 1807 clfL á reclamação de sua mag·estade a 
rainha D . JYiaria II um ftmdamento valioso . O sr. conele ele Abe.rdeen affirma 

. que a sobredita convenção fôra em parte r eproeluzicla no tratado el e 1810, e que 
este tratado foi abolido pelo artigo 3.0 elo tratado ele 1816. JYias o tratado ele 1810 
n ão annullou, nem expressa, n em virtualmente, a convenção prececlente, n em ha . 
nenhum artigo cl'es ta convenção de onde l·escute que ella se el eva consider ar como 
t emporaria. O trataclo de 1815, longe de a auuullar, a confiTma pelo pToprio artigo 
que, s . ex. a citou, e no qual se diz que todos os antigos tratados ele a.lliança, ami
sacle e gar antia ficam em plen? vigor . O termo ele ant'igos t1·atados é evidente
mente empr egado para exprimir os t1·atados antm·ions ao ele 1810) que é o Rnico 
annullado pelo sobredito artig·o . É inutil acrescentar que a pahwra generica t1·atados 
comprehenà.e igualmente as convenções, bem como outr o qualquei.· acto cliplomatico 
ob1·igato1·io entre duas potencias. Poderia s . ex. a o sr. conde ele Abercleen realmente 
sustentar que a parte que tomaram 'OS plenipotenciarios britanuicos· nas conferen
cias ele Vieuua e ele Lonch ·es não fo;rnece a sua magestaele bastante elireito paTa 
intervir ele uma maneira e:ffectiva em favvr ele sua magestacle a rainha D . Maria II, 
ou que até lhe não imponha .a necessidade ele intervir como mn 1Jonto ele con
sciencia política e de honra ? A simples acceitaç"ão dar carta, clirigicla por sua ma
gestacle o imper ador elo Bra.zil a seu. a-u.gusto alliaclo, em clata ele 3 ele jullw ele 
1827, não deve ella ser olhada como trma ta cita acquiescencia a'O peclielo que n' esta 
carta se contém da coop m·ação de sua mag.es.tade bTitannica, sobretudo qtfanclo se 
considera que ella foi unida ao protocollo ehus conferencias ele Vienna, c por con
sequencia encorporada nos ajustes que tiveran1 logar n'essa epocha, ele commum 
accorclo com os pleniJJOtenciarios ela Grau-Bretanha e ela Austria? 

N 'estas mesmas conferencias os sobreditos plenipotenciarios n ão expTimiram 
elles , ela maneira mais positiva, que as ·suas côrtes estavam r esolvidas a exigi1· elo 
sua magestacle o imperador elo Brazil1 o cumprimento elas promessas feitas por elle 
em 1826 ? O sr. conde ele Abereleen mesmo o confessa em s~.!!:b-E não teria 
sua magestacle britannica presentemente, pelo menos, o mesmo direito que tinha 
então, pwra ·eXigi?· ele sua alteza r eal o infante D. Miguel o cumprimento elas· so
lemnes obrigações que contrahiu em sua presença? S. ex. a consagra uma pa.rte ela 
sua nota a elemonstTar que o imperador D . P ech·o obrou por si m esmo, no que 
r espeita aos negocias ele Portugal, no momento ela morte ele seu aug·usto pae, e 
que mais tarcle nomeou seu innão tenente elo reino, sem que esta nomeação fo sse 
solicitada por sua magestade britannica na epocha em que ella t eve logar, posto 
que s . ex. a confessa que sua magestade brita.nnica tinha e:ffectivamente aconse
lhaclo esta mesma medida, e que de facto a proposição ele sua magestacle britan
nica tinha já partido ele Ingl~teri:a. quando se recebeu a nova ele que havia sido 
p 1·evenida por sua magestaà.e 1mp~nal. 

s~ ex. a attribue, alem el 'isto, ás demoras que te~n ticlo o cumprimento ela abcli-
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caçao total, c em mamlar-se a j oven rainha para a Europa, todas as desgraças 
que se segLlÍram em Portugal; declara que sua magestadc britannica ele nenhuma 
?Orte ~ r es ponsavel por es tes acontecimentos, e até torna a Cttlpa a sua magestacle 
Impenal, por não se haver prestado a seguir com mais confiança os conselhos elo 
seu alliaclo. 

O abaixo assignaclo clispensar-so-lm, por agora, ele entrar em todos os prome
nores ele l.ID1a discussão, que transporia os limites em que elle se eireumscr eveu 
na presente nota; mas rogará, não obstante, ao sr. conde de Abercleen o favor 
ele ob_servar que; sej am quaes forem as faltas que possam haver-se commettido 
nas ~ldferentes epochas a que se r efere, não se podem negar as mais puras in
teuço~s da parte elo imperaclor, assim como qt1e todos os seus actos r elativos aos 
neg;oe10s ele Portugal têem sido, ou anteriormente aconselhados, ou subsequente
mbel~te a.pplaucliclos pelo gabinete britannico. Assim, succeeleu que a r esolução ele 
a __ ch car a corôa em favor ela ra.inha Maria II, e ele fazer os seus esponsaes com 
0

. 
1li~fante D. MigLtel, aeloptada cspontaneamen~e. p_o1· sua maAgestacle imperial, coin

Clc n _exa>etamente c-om o conselho que lhe ehngu·am as cortes ele Lonch·es e ela 
~ustrut, posto que este conselho não ch egou ao Rio ele Janeiro senfio depois ele 
Ja to~ac1a a r esolução. A mesma coinciclencia teve logar quando se tratou ela no
llle~ç.ao c~o infan,te 1)a:a a .regencia elo r eino. Ao n:omento. de ~hegar á Euron,a a 
f~tic1a cl esta nomeaçao,, tmha-se acabado no- gabmete br1tanmco uma p eça, que 

01 mandada ao ministro inglez no Rio ele J a,neiro, e que tinha por base esta 
lne~ma nomeação. Emfim, pelo que r espeita ao complemento ela abelicaçfio, e a 
Íl1VIar-se a joven rainha para a _Europa, a cuja demora o sr. conde ele Aberclecn 
Iga tão grande importancia, é um facto que sua magestade imperial não podia 

acloptar estas medidas sem o estabelecimento da r egencia ele seu irmão, e até me 
l)arece que nunca lhe fôra explicitamente dado este conselho. Foi sómente nas 
conferencias ele Vienna, que a Grnn-Bretatnha e a Austria. exprimiram sobr e isto 
clara•n1ente os seus desejos, e sua magestade o imperacl'Ol" D. P edro se deu tanta 
~r~ssa a acquiesce7· a elles, que n em attencleu a.os Rrimeiros symptomas. assust~-

ores que se mamfestaram à chegada ele seu umao a Portugal. O abmxo assl
~naclo ousará p erguntar quaes são os parecer es dados a sua magestacle o impe
~a or elo Brazil, que elle at6 aqtti não tenha seguido, ou quaes obrigêtções não 
Dnha. elle desempenhado? Perguntará ainda, quaes são os conselhos que o infante 
1' · 1\~tguel não t enha despr ezado, ou as obrigações que elle não tenha rompido? 

al e a pura verdade, e será sempr e demonstrado que o governo britannico tomou 
ltm.a parte ele inter esse activa e immediata em todas as m edidas emanadas ele sua 
lllagestacle im1)erial clescle o mez ele março c1e 1826, e que elle aconselhou algu
lll~s e approvou todas, sejam quaes forem as discussões que se possam suscitar 
tl: esentemente sobre a maneira ou o tempo de as pôr em execução. D epois ele 

1 a_vcr feito tanto, seria doloroso ver a b enevola intervenção ele sua magestaclc 
~rttannica suspencl er -se no momento mesmo em que ella se torna mais necessaria, 
so?retnclo qua.nclo a consequencia cl' esta mudança ele systema recaíria sobr e uma 
princeza em tenra idade, e qtle por tantos motivos tem clireito ao inter cs·se ele seu 
aug·n~to alliaclo . 
l 9 nnico pretexto pelo qual se trataria ele paliar a r espeito elo procedimento 

\
0 lnfante D. :M:igtlel, é o ela vontade nacional que se teria eminentemente de-

1braclo em seu favor , e o abaixo ass ignaelo vê com desgosto que o sr . conde ele 
ercleen, longe ele r ej citar esta clesculpa, par ece ela.r-lhe algmn valor, e ftmela 

~ sua opinião sobr e os suceessos acontecidos no P orto em o mez ele julho do anuo 
l bssado. Com tudo a his to:ri~t, nas epochas ele clesorcl ens e ele r evoluções, o:fferece 
lihenoiuenos similhantes . No anuo ele 1815 toela a Europa viu Napoleão cleixa.r a 
tt l ele Elba e vir sentar-se, sem clispm•ar um tiro, UD throno ele França, e com
c lc o, se se quizesse julgar da opinião geral ela nação franceza, pe~a facilidade 
c 0111 que esta temeral'ia emp1•eza fo-i executada , tirar -se-ía uma conclusão t ão falsa, 
A.1110 a que se ti:raria elo l'evez que a causa ela legitimiclaele experimentou no Porto. 

S cto~correneia de <.Úrcumstancias internas, assim como externas , produziu es te ele-
as I e Co·'· , , l lm' . N ' • f. d · .w.O e que se poc e ac tttn· que a naçao portugueza e una.mme em avor 
a Usurpação, qua.nclo se vêem tocbs as prisões elo r ein<J atulhadas ele victimas, 
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as fortalezas convertidas em calabouços, o numero de emigrados ele todas as clas
ses, começanclo pelas mais distinctas , augínentando-se. cach1 dia, e, emfim, o go
verno prolongando a sua ophemexa ex.ist-cncia sómento por meio ele um systema 
elo violencia e ele per seguição, que se estende aos estrangeiros, bem como aos na
cionaes? Alem ele que não é, nem para decidir uma questão duvidosa ele succes srio, 
nem ai.p.cla para se o1)por a uma r eb ellião favore~~iela pela fm:nma, que ~ua ma
gcstade a rainha ele Portugal reclama agora o ap010 elo seu .alhaclo, mas s1m para 
livr ai-a ele se ver despojada da sua corôa, durante a sua ausencia., por .aquellc 
que promettêra á face elo mtmclo inteiro, e nas mãos ele sua magestade britannica 
mesma, ele conservai-a ~m deposito . O abaixo as signaclo está firmemente conven
cido que a usurpação cairá ao primeirb signal ele alliança q1.~e sua magestacle im
perial proponha a sua magestacle britannica, e o fim cl'este deploravel drama se 
effectuará sem trazer coinsigo o menor pei"igo, nem ele uma guerra civil, n em ele 
uma guerr a estrangeira. T rata-'SO (o abaixo assignaclo o r epete), não ele uma sue
cessão contestacla fr ancamente, e pelos meios legítimos, e ainda menos ele uma 
r ebelliao motivada l)Or offensas feitaB ab pt)vo : elo que se trata é da espoliação 
feita perfidamente ele üma corôa qüe se achava sob a salvaguarda ele obrigaçõcB 
contrahiclas, ele adcoic1o e com a plena ap1n·ovação ele sua magestacle britannica, e 
este augd.sto soberano não quer erá jamais, ·sem _ duvida, consentir em ficar espe
ctador impassível elos tiiumphos ele tal usurpaçfi.o . 

O abaixo àssig1iaclo, etc. Lalellàm, 26 ele j aneiro ele 1829 . = Mcwquez ele Bar
bacenct. 

Nota. 

O ~tbaixo assig'naclb se acha em a n ecessidade ele dirig ir-se as. ex:a o sr. conde 
ele Aberdeen, principal secretario ele estado ele sua magestacle britarulÍca, na r e
partição elos negocios estrangeiros, sobre a communicaçã.o que lhe foi feita pelo 
sr. marquez ele P almella , ela cà1;respondenéia que houve ultimamente entr e elle 
e o sr. ch1.que ele Wellington. 

O abaixo assignaclo tem a ag'raclavel e9perança de que os argumentos empre
gaclos na· carta elo sr. P ali:üella c1e 2 elo c'Orrente, argumentos que lhe parecem 
cemvincentes, t erão poeliclt) incluzii· o Inihisterio ele sua magestacle britannica a 
abandonar a intenção que o si·. cluqüe ele Wellington havia annunciaclo, ele obstar 
corri vi-va foxç::~, a qli.e clesembai;éassein na ilha T erceira os r efugiados portuguezes 
que para Ut vão seln ai'mas e ·em navios mercantes . 

Em toclo o caso, o abaixo as signaclo não pócle eximir-se ele dirigir sobre este 
obj ecto uma r epresentação official a s . ex.a o sr. ministro elos negocios estran
geiros ele sua magestade britannica, e ele solicitar a r evogação ele uma medida 
t ão coriti~a1'.ia aos princípios ela neutra.lielaele ele Bua magestaele britannica, quan to 
aos iritei:esses ele sua magestadc a rainha ele Portugal, sua íntima alliacla. Simi
lllante n~eelicla. (se é certo que foi acloptacla) inspiraria ao governo ele facto de Por
tugal a icléa tle uma protecção assignalada por parte elo governo inglez, e levaria 
·a clesesperaçko aos aril.mos elos fieis subclitos que sustentam na ilha T erceira a 
causa ela sua so bel1ana legitima . 

O a~aixo assignaclo, não pocl enclo cluviclar que s. ex.a o sr. conde de Aber
cleen tenha, como elle, conhecimento elas cartas elo sr. marquez ele Pa.lmella, julga 
inutil repeth·-U1e por . menor o contel.í.dn cl'ellas . Bastará cl izerql.1e~emigraclo s 
portugtiezes ele que se trat1.1;1 chegaram a Ingl~te'rra sem armas, e de cá partiram 
elo mesmo modo; que se não d~rigi~am a henhu~ ponto elo t erritorio l)ortugnez, 
aonde o seu clesembúque possa qualificat~se elo titulo el.e a:gg;ressão, ou apresentar 
um caracter hostil. Que a ib.specção clD governo, que lhes ~bncede'n uma hospita
lidade temporaria 1 n~to pocleeia co'm justiça , estonclet-se a lnais clD-qüc .a certificar-se 
ele que a sua neutralidade não seja offenclicla, nein pelo facto da iJa:rticla, nem pelo 
destino immecliato dos sobr editos ínclívicluos . Que tQCla, a synclicahcia alem cl' estes 
dois pontos eleve reputar-se lesão no livre exerci cio ela 'V'ontacle c1' estes incliviclnos, 
c que não parece ftmclada, nem no direito publico, nem tão pouc-o ein as leis elo paiz, 
cnj a protecçã:o abrange os estr a11geiros ela; mesma sorte que os nacionaeB1 excepto 
se' os quizerem considerar , pelo neto unico ela sua chcgneh a Inglaterra, como 
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havendo r emmclaclq a uma parte ela sua liberdade, .ou se o gabinete brita.nnico, 
ao passo que reconhece sua magestade a rainha D. Maria ll, julgar dever con
testar-Ih~ a faculdade ele enviar um COrtO numerO ele portugLlezas

1 
fi eis ~:'L SUa 

catdlsa e mteiramente desarmados, a mna ilha aonde ella é ainda soberana ele facto 
e e direito. . 
. O abaixo assignaclo observa.rá, em:fim, que esta medida, ainda no caso em que 
~ua magestade britannica se julgasse obrigado a observar uma perfeita neutrali
~ acle -e~tre o governo legitimo e o governo usurpador, não poderia ser considerada 
~Jarctal.. Ella seria um soccorro effectivo J.)restaclo aos inimigos ele sua mages
S't e a ra~nha D. Maria II, e 1.un bloqueio ela ilha 'l'erceira feito a favor cl'elles. 
te, 0 abanto assignaelo não protestasse. contra similhante prececlente, receia.ria 
Oillar-se r esponsavel por uma lesão fLmesta no·s ·direitos e interesses ele sua ma
ge~t~cle fielelissima, e temeria até deixai-a correr o perigo ele submetter-se, quando 
partrsse ele Inglaterra a ~'llal synclicancia, tão pouco justificada, como a que se 
quer exer?el' sobre os outros emigrados portuguezes . 

182~ abarxo assignaelo tem a honra ele r enovar, etc. Londres, 26 ele janeiro ele 
"' ' =Jl1a?'Çf1~Je-Z de Bcw-bacena 1• 

Officlo· 

(N.0 4a I'CSCI'Yado) 

. 1u.mo e ex .\\Ji> sr•. - Accü.so n r ecepção elo officio n. 0 76 chegado a 23 pelo pa
tnete que saíu a 10, faltando os dois antecedentes. Dei conhecimento a lorcl Ab er
c ebn ela ma teria ele que tr'ata o •officio n . 0 7 4; respondeu que não pocl{amos ainda 
sa .e~· bem o que se tinha feito, pela falta elos paquetes em que vinham essas 
n.otrcras mais em detalhe·, que o homem existia ainda em prisão, e que era pre
~Ôso conhec~r-se o motiw, e se as rasões elo coRsltl m:a.m ou não Ílmcladas, o que 

se. sabeil:ra '<Í ckegada elos paqttetes. . 
, , Disse-me :mais este ministro que lhe tiuham contaclo que a furça naval que Í<l. 
~ar~· ele Lisboa tinha ordem para destruir os refugiados q_1~e cl'aqui sairam, não 
i)ara l~ tomar, mas para os aniquilar, e que elle tinha mandado uma embarcação 

1~ec~atamente com ordem ás fragatas que a.Jlclam cruzando n'aquella altura 
i··~a :mao consentir tal, e qLle os defendesse n'esse caso, porque seria 1una barba
t~~ a.c~_e , q1ite uã?· s~ pó ele .p ernli~ir entre n.ações civ;ili.saclas. Neguei a existencia ele 

orcle:m, attnb11tmd0 a uavencao ao partido contrano . 
. Falio1\-m.e fio abrllu.ento cl; parlamento, que teria sido 1una occasião favoravel 

~'tia a nossa causa, se nos tivessemos procurado pormo-nos bem com este governo, 
a as que a clei:x:á.mos percl0r1 tendo-o maltratado com as t1·acasse7·ies que se têem feito 
~It :c;ubclitos ~uglezes: repeti as provas do contrario nos casos em que as ha; entre 
lU as esta ulbma, a que responcleu : o: Sim, fizeram o que se pediu, mas ta.rcle e ele siu l~oclo», que em nada se tinham prestado (disse elle) . Queixando-se então elo 
r

1 
euc10 sobre a proposta tlo casamento, o que os punha em posição de não poder 

c~~oncler às outras potencias, que encarregaram a este governo elas negociações 
Portt~gal, e que até era para elle uma vergonha; e respondendo eu que este 

~b~el:no tinha feito o que estava da sua parte, que era a proposta, que não podia· 
eU ligar a .el-rei a casar, nem podia mudar a m·elem elas causas em Portugal, a que 
z fie ~e cltsse: «1-.To~w; n' aw·ons pas faiJ·e lc~ gue1'1'e pmi!J' celct~ mais 1wus pmwTons 
d~ awe. pcul' cl' a·utT'e QJWt?j; e podemos-lhe fazer m1.üto· mal protegendo os refugia
.n·r· slque estão aqui» ; ao que repliquei que em Portugal não se temia.m os refLl-
"' ac os e q ~· ~ . d C . l prote ' , ue a :rao por este governo em pr:1.twa ~ ameaça. e .m:r. .annmg c e. 
qu ger ou re1mn· todos os descontentes, nao podiam eiles fazer mm<H' mal do 
ta~b 0 que actualmente estão fazenclo com a conummicação semanal. Disse-me 
tec· enl que o Doyle tinha requeric1CJ alg1.un:lt eousa elo governo sobre o seu ~con-

unento em Portugal, mas que p(!)r ora não tinha visto o que. 
vis ells guarde a v . ex.a. Lo!ilclres, 28 ele janeiro de 1829.-Ill.mo e ex.mo sn:·. 

cone e ele Santarem. = Visooncle ele Assecc~. · 

<lo ;a~·alvtez 0 U;Use estranheza que o diplomata brazileiro esCl·e~esse dnas notas para o ministro 
v.:opi~s :~e. e bntannioo com a mesma data o em diffcrentos localiclades, mas assim eonsta ,ri[a;s 

' · J" HrlJ.Jrcssa.s. · · 
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Í nf'ornu 1ç õ es anne xas 

i.• 

T anto elo por to de L onch es, como ele Plymouth e F almonth, v rio saíndo os emi-
grados portug uezes, pouco a pouco, .com destino á ilha T er.ceira. . 

Sabe-se que Agostinho José F reu e, que se acha esconcl1clo em L1sboa., traba
lha ele accorclo com os r evolueionarios . Em casa de J osé Antonio ela F onseca, em 
Lisboa, ha r euniões suspeitosas, jlmtanclo-se ali á noite alguns elos· inclivicluos es
condidos . 

Dizem em casa elo marquez de Pa.lmella que .fl Or todo o mez de março elevem 
estar na E uropa mais algumas embarcações ele guerra brazileiras, acr escentmiclo-se 
que o mesmo marquez tem feito vm· ao imperador elo Brazil que o gabinete russo 
es tá decisivamente disposto a obrar a seu favor quanto aos negocios ele Por
tugal. 

É quanto occorre cligno ele se ·mencionar . 
L onch·es, 20 ele j an eiro de 1829. 

2.n 

O impresso n.0 1 é a tal proclamação publicacla aqui, ele que ílltimamentc se 
fallou; parece que as que foram para Lisboa levaram outra data . 

O impre'sso n .0 2 vein remetticlo de Plymol:ith, tal qual se acha, ao auctor da 
Ca1·tct ele J osé Fidelis~ que é o tàl Reis, qüe foi official ela secretaria ele estado elos 
negocios da justiça, e se acha hoj e emprcgaclo no gabiE.ete elo marquez ele P al
mella . 

O impresso n .0 3 é a tal Ca1·ta de J osé Ficlelis~ d~ que ha clias se r emetteu 
jú um exemplm·. 

L ondres, 20 de j aneiro ele 1829. 
O flicio 

(N. 0
• 46 rcscnado} 

111. mo e ex/ 0 0 sr .-O imperador do Brazil deu todos os poderes ao marquez 
ele Barbacena, ele tratar .elos assumptos ela princeza elo Grão P ar{t1 e assim r es
pondeu a lord Strangford, dizendo que não tentava no Brazil cousa alguma sobre 
isto . · 

O Jil.ai:quez ele Barbacena, por estes poderes, pediu a este governo que lhe 
prestas sê @ aux ilio que os tratados estipulam, como já mandei participar a v . ex. a; 
agora sei que lhe foi r espondido negativamente, dizendo-se-lhe qtie tal obrigaç~o 
não existe em tratado algum. P ediu outra entrevista a lord Abercleen, que teve 
logar hontein, cujo resultado não pude aincla saber. 

T endo-me clito lord Abercleen, fallanclo sobre o emprestimo, ·que se admirava 
que os accionistas se não tivessem aiilda dirigido ao governo aqui, })ara proteger 
o seu pagamento, tratei de promover uma r eunião ele alglm s d'elles 1 o que foi bas
tante cli:fficultoso. 

Com o conselho e muito serviço ele Carlos lYi ath1as , que eni tuclo que p óde ser 
r elativo ao serviço ele sua magestacle o tem feito, consegtüu-se que Golclsmith 
escrevesse ao visconde ele Itabayana· a carta cl',ja copia ):emetto, que com a sua 
r esposta mais funelaclamente se dirigiu ao governo, que espero far-á alguma cousa. 

Os refugiados ele Plymouth vão saindo, como tenho dito, eLTltinra:i'i'lente saíram 
os que constam ela participação cuja copia r emetto. . _ 

D eus guarde a v. ex. a L ondres, 28 ele j aneiro ele 1820. - Ill.mo e ex. mo sr. 
visconde ele Sa.ntarem. = Visconele ele Assecct. 

P. S.-Recebo agora os despachos vinclos pelos t i'es ultimo6 paquetes ele 1, G 
e 17; não posso r esponder ás materias ele qtw tratam os officios que apenas li, 
senão que este governo em nada tem alterado o seu systema. T enho daclo os mo
tivos que lhe nizerani a:l.te;~:ar a decisão tle e-scoltar os r efugiado s, e irem unica-
mente cruzar para impedir a sua enh:acla na ilha. . . . 

A r ecepção ela senhora D. ~ta~·ia ela Gloria não alter n, a neutraliclacle declara
da; porém a conclusão elo r econhecimento depende de outr-as negociaç·õns~ ·qu.e nada 
até ~tgora têom mudado. 
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r.I'1•aduc~·úo da carta a que se r efere o officio snpr<t 

Senhor . -'As r equisições que frequentemente, e ultimamente se ine teh1 feito, 
como :ontrataclor elo empr estimo poxtugúez ele 18231 vão sendo tão urgente:<J , que 
lUe veJo na necessidade de incommoclar a v . e~La sobre este assumpto . 

1 
~ o?rigação ele Portugal relativa à este cmprestimo, tendo, pelo tratado ele 

~2o, srclo devolvicla sobre ·o Brazil, eu não tenho até agora r equisitado cousa 
agu:na ele v . ex.a, na espectativa de que v . ex.a .poderia por este ter recebido e 
pubhcaclo as instrncções decisivas do governo ele sua niagestade imperial r elati
vas ao pagamento dos clivicleudos e amoxtisação agora em atrazo ;. desejoso me 
acho, portanto, e considero ser do meu dever o dar r esposta satisfacto1·ia aos por
!ad~r~s elas apolices, e tomar aquellas med~clas que en j ulgar expedientes pa.ra os 
~us mtm·esses ; poxtanto, tomo agora a hberdacle de rogar a v . ex: . a o commu

.:rucar-me. se v. ex .a tem ou não t em r ecebido instrucções elo governo ele sua ma
gestacle rmperia.l para continuar o pagamento elos dividendos, e da continuação 
que ~· ex. a tão regularmente fez aos agentes elo em1Jres timo, desde a qJocha elo 
lllenc10uaclo tratado até ao 1. 0 clG cl ezembro ele 1827 inclusive . 

Rogo a v . ex.a queira r eceber os protestos da maior estimação e r espeito com 
qu~ tenho a honra de ser de v . ex .3 o mais hmuilcle cr eaclo=Adolfo Golclsmith; 
8

?ClO ele R. Golclsmith & 0. 3 - Ao in.mo e ex.010 sr. visconde ele Itabayana, en
G~clo e::;traorclinario e ministro plenipotenciario de sua, mage.stacle imperial. N. 0 5, 

reat St. H elene Place, 23 de janeiro ele 1829. 

~nfOr1nações a~n.cxas ao officio 

1." 

? impresso n .0 1 é tl:acluzic1o elo original francez (auctor um tal Víennel) por 
~oc~ng? ela Fonseca lVIagalhães, que é o:fficial ela secr etaria ele estado elos negocias 
c a Jnstrça, e que vive actualmente em 85, lVIourat Street, perto ela casa elo mm·
qnez ele Palmella, em companhia de José ela Silva Carvalho, o qual escreve o 
seu nome no exemplar incluso. Tanto um como outro escr evem para o Pacl1·c 
~'11Ut?·o, por insinuação do marquez de P almella, sendo as biographias que vem 
n ftque~e perioclico escriptas pelo dito Roclrigo . 
d ?. rmpresso n. 0 2 clá-se em casa elo marqucz ele Palmella, e é obra ele J osé 
a ~tlva Carvalho. 

p E superfl.uo r ep etir que tudo isto se manda imprimir para se r emetter para 
or~ugal, onde clesgraçaclamentc correm estes papeis com tcwta facilidade como 

aqui em Inglaterra ! D'ali mandaram agora dizer aos elo club elo Marreco, «que 
~slapeis (formaes palavras) tinham produzido e:ffeito, que mandassem mais, que 
0 0~ eram espall1aclos sem perigo» , etc. 

b .. E ÍJ?-dispensavel tornar a fallar no tal W enck, empregado no consulado geral 
·í.lltanurco em Lisboa, porque, dizendo-se aqui que elle t em feito grande serviço 
< causa cl'elles demagogos, que' fôra quem lançára no passeio publico os impres
sl s que ha tempo ali appareceram, e que é quem, junto com outros , affixa as pro
c amações nas esquinas das ruas ele Lisboa, claro está que este homem é um elos 
~E'ten~es mais terríveis que os r evolucionari.os têem n'aq1,1ella capital. A tal tabella 

c sd rca elos pares portuguezes, que vem a pag. 80 elo Pacln3 Amct?"01 é obra do 
conL da T aipa, que, muito antes ele a publicar, andou mostrando-a a cliversos. 

ondres, 20 de j aneiro de 1829 . 
2.• 

. Os emigrados ele Plymouth vão saíncl; pouco a pouco, como já se clisse; vão agora e . . . . N 1 l c m navws amencanos e russos, a CUJO S caprtaes se prometteram tres etras, 
â_-~111 elo preço estipulado pot· cada soldado que lançarem na ilha T erceira . Can-

1 ° José Xavier esuí estacronaclo no Havre ele Grâce, não se sabe por ora para 

l
o 1que ; .m.as presume· se que se IJ1·etencle mandar para ali o r esto do deposito, 
Je a ma · · 

c ror parte pa1zanos . 
u· ·t? marquez de P almella é nomeado, pela tal carta regia ele que se fallou, mi-

18 1 o ele estado . . 
d ~ontam os ·clemagogos com a formação ele um exercito na Te1:cei.ra

1 
para irem 

epots atacm· POl.'tügal, com o au .. '\:.ilio ela esquadr zt brazileíra que esperam até 
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mm'~o. A noticia, p01'ém, ele qüe em Portugal se ~stá apromptanclo :una esquadr!:l. 
para a T erceira, t em-os mortificado lilll pouco, asmm como o ter em s1do frustrados 
em Pclrtuo·al rn-incirJalmcnte em Lisboa, os proj ectos do s Se1,1S socios . 

tl ) 9 . 
Londres, 2G de j aneiro de 182 . 

5.:i 

Vfio mü.itos impressos nel pàqüete à.e hoj e ; são obl'a ela mesma fotja qi.:le oa 
ouü'os ; algtms foram hor1.tem po1' n..avio inglez mercante, cujo nome nãí1 sei; ~raro 
dentro ele pànell~s de folha com doces) e outros embrulhando r endas. V ao ao 
Marcos Ascoli e ao Wenck. 

Hecommencla-se que de moc1o algum se possa desconfiar de que as noticias 
foram cl'aqui , po~·que se não poclerão dar mais. 

L ondres, 28 ele j aneiro ele 1829 . 
Offi.cio 

ru.mô e e-z: .mo s1'• -A l'::i.inhà mirl.ha senhora é servich clétennittat que os pri~ 
-meiros meclicos recebam o auxilio ele f: 6 e 15 shillings mensaes; aos amanuen
ses da secreta1'Ía da jtmta provisoria elo Po1'to manda sua magestade soccorrm' 
mensalmente com J:. 4, 4 shillings e 4 pence ; e .pelo que r espeita aos bachareis 
e es tudantes que não entr aram na classe elos aelvogaelos, proprietarios ou nego~ 
ciantes, ordena sua magestade que elles sejam soccorriclos elo mesmo modo 
que o são os voluntarios, a Cl~j a classe mais propriamente pertencem. O que par~ 
ticipo a v. ex.11 para sua intelligencia e execução. 

Deus guarde a v. ex .11 Lo?-dres, 28 de j aneiro de 1829 . - 111.1110 e ex .1110 sr. 
Thomaz Guilherme Stubbs . .=. MCI!rquez clre P ctlm,ella. . · 

* 
O estranho procedimento das anctoriclades inglezas no mal' cl'os Açores susci" 

tou vigorosos commentarios ele nacionaes e estrangeiros, e uma testemunha ocu
lar, tracluzinel o toda a corresponclencia entre Walpole e Saldap.ha, e annexando" 
lhe o protesto dos emigrados ( tuclo inserto ele pag·. 60 a 66 cl ' e r; te tomo) expoz 
á. luz publica as suas apreciações no opusculo impresso em França com o titulo: 

Desernbarque do conde de Saldanha 

na illtn. Tcrcclrn. impetli<lo peln. Jll ltrinlllt I.Jritn.miica 

Exa.tnplcs :1rc supposcd to justiJY, th~ n1ost <la.ngerous mcastu·es anel 
w.hcrc thcy do uot sui t, cxact1y, tllc defcct is suppücd Ly a.ua.logy. 

(JONIUS 's , Dcclication. to thc Enylish nalion.) 

Como portugnez emigrado, que fiel ús leis funclamentaes ela monarchia onde 
- nasci, que fiel e leal aos juramentos que p1:estei á rainha D . Maria II, minha 

soberana, cuj_os direitos a Europa inteira 1·econheceu e reconhece ainda; como 
portuguez que, em nome e por ordem da mesma sob erana, cleixei Plymouth 110 
<;lia 6 de j aneiro cl'este anno com destino á ilha T erceira, fazendo pa.rte de algtms 
centos· elos meus co:aciclacl ãos ele varias profissões e classes, que, sem munições 
Oll armas, para o mesmo fim e por iguaes ordens,' foram embarcados a borclo ele 
quab:o navios mercantes ne.utraes , e desarmados, entr egues á clirecção elo conde 
de Saldanha; como portuguez, emfim, que vi com meus olhos--a--vi."olentã aggres
são, as hostilidades precipitadas e intempestivas que foram praticadas pelas for
ças nava.es de sua mágestade britannica contra meus companheiros e contl~a mim. 
sobre o ancoradouro m esmo elo porto da villa da Praia , onde r eina e governa a . 
rainha de Portugal, julgo cumprir um dever para com todos os meus briosos 
companheiros de emigraç~Lo, publicando sem demora os títulos que demonst1·am 
e as cirmunstancias que acompanharam aquella aggressão monstruosa e unica 1ws 
annaes mesmo ela ma1·inha inglezct. Os publicistas generosos e imparciaes elas na
ções cultas, os publicistas elo T amisa e elo Sena verão talvez n'esta aggressão 
uma ferida commlun aos direitos e indepenclencia de todas as nações ; pai·a estas 
appello, e para os parlamentos que as representam . 

Se -a mna potenci~ qualquer ( qltict swn foi·t·im) for permittido anogaJ.:.-se o jus 
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~ ~Xel'cet• a ai.i.ctor.iclacle ele calcar com desprezo, de atropellar com insulto o el.i
l elto ela~ gentes, as con-venções mais resp eitadas e os pl'incipios essencialmente 
~no~ar?hicos sanccionaclos nos ttltimos congressos, e ela mesma sorte as leis e as 
Ll;l.~ltmções particulares ele cada naçr:o, então o el.ircito publico é tuna chimera, e 
~ ~ uropa, _depois ele tantos combates por uma libercbde b em 1·egracla, depois ele 
tantos sa~10s e tantos li nos; t antos oradores c tantas filippicas ; tantos :E'oxs e 
tntos :E'ots ; tantos Cannings e Du Prats, Broughams e Lafayettes ; depois de 
, antas chcwtes~ cartas e magnas cartas, r ecuarú com -vergonha e cleshonra para os 
seculos famosos da mais famosa barbal"iclacle. 
ffi ? protesto assignaclo pelo -conde de Saldanha, pelo general Pízarro e ma.is 
0ffi0~aes e auctoriclacles ci-vis a bordo do brigue Suzana~ a: traducção litteral elos 
~a Ct~s que o commocloro Yv. Walpole dirigiu ao - c-mt~le de Saldanha, e as 1·es;po~-

• 
8 c1 este ao commoel01·o, que comprehenclem a cacle1a elos successos que prmet

p1a1~:m no porto ela Yilb ela Praia, ás nov-e ]J.oras ela manhã elo cl.ia 16 e acabaram 
no c la 24 ao meio dia, ao norte do cabo Finisterra, todas estas p eças não care
c~m oommentario, faliam por si mesmo ; acr escentarei sómente algumas observa
~oes_, sobre a incoherencia ele uma J.Jarte elos officios do capitão \Valpole, e o que 

mlster para dar tuna rap.icla e mui ligeira conta dos motivos que detel'minaram 
0 conde ele Saldanha a arribar a Brest em conserva elos transportes que clirigia. 
S O commocloro Walpolo, logo que r ecolheu o official que manchí.ra a bordo do 
e uzancc no clia ~-4 declarar ao conde de Salclanha que o ía abandona1·, t enclo-o 

1
sc_oltac1o até áquella hora, mareou, passou com as portinholas abertas a bombordo 

h 0 -S'uzancG) navego u pelo rumo de nordeste, e desappareceu. Era esta a primeira 
ora que o conde ele Saldanha :ficav-a senhor ele si ;. a fragn,~a Ninu·ocl, que na 

tard~ do cl.ia 17 tinha navegado para o sul, devia t er -voltado para os Açores; as 
Pl'O:'I sõ_es estavam constunicl as, uma parte da aguada apparecia corrompida, cada 
nav10 tinha sido sobrecarregado com um numero de incl.i"Viduos muito supeTior á 
sua lotaçfio; tuna arribada r eputou-se absolutamente necessaria, e B-rost foi o 
P?rto escolhido; primeiramente porque, sem expor os transportes aos incon-vc
L entes que offerece a na-vegação do canaln'esta estação, era assaz proximo de 

onclres, ele onde o conde de Saldanha precisava r eceber r ectu sos para fornecer ls transportes, ]JOÍs que nenhttns tinham sido postos á stw clisposicjão j em segundo 
oga.r porque toclos os generos são mais baratos na costa el e França que na ele 
~g:aterra, e ultimamente para poupar aos portuguezes, que sua mages tmlc :lide
• 

881ma lhe tinha confiado, o amargo di:ssabor de voltar aos domínios de um sob eh ano~ O~l ele st\ieital-os aos caprichos de tun mínisterio que, havendo-lhes _dado 
08Pltalic1ade e ha-vendo-os clesp eclido em paz, os manclúra assaltar no me10 do 

~ceano, como os arabes praticam no meio elo deserto! Os portuguezes emigrados 
]ievem cm·tamente rel)eticlos actos da mais genm·osa philcmth1·opia aos habjta.ntcs _de 
. almouth1 ele Plymouth e Portsmouth, onde desembarcaram; mas ao go-verno m

glcz nada, alem chL hospi taliclacle quo a lei do paiz lhos promettia; hospitalidade tão 
e~ganaclora em seus effeitos como aquella ele que a poesia antiga e moderna nos d ~rece modelos rel~e ti;los . _A contracl~~ção que se observa n,_?s o_:fficios do c~mmo-

010 W. VValpole nao e faml ele cop_crhar, porque, se elle nao tmha auctonclade, 
~-01Uo eu creio, para nos apxisionar, devia-o cleclara.r; o conde ele Saldanha insis-

111 sempre ].JOr aquella declaraçr:o, que o commocloro illuclia ele palav-ras e confir
j ava lJOr acções; as ultimas mecliclas que ellc tomou quando nos obTigou a saír 
c 0 .a?-cor aclomo ela villa da Praia sustentam a minha opinião : que prova mais 
?osrtnr~ que a intimação que o capitão W alpole fez com sti.a propria bôw e voz 
~o capitão elo brig·ue Sttzana

1 
Alexandre Nicholson, cl.izendo-lhe ·que o seg-uisse 

ln11U l" ~ . ~c tatamento ou que r enov-a-va o fogo!! O commocloro W . Walpole, se r ecor-
I cr as rcstricçõos mcntaes dos j eslutas para- explicar a sua conducta, fica st~j eito 
:0~, estat:ltos que no seu paiz estão ainda emN -vigor _contra a cloutrin~ c~e E:'Jcobar 

falagnda. Se o commocloro w._ Wa.lpole nao lJO clia r eputar-nos pnslOnen·os, a 
Stla ~onclucta de-veria ser outra: devia arrancar -nos, como fez, clrL -villa ela Praia, 
0
?nttnuar o seu cruzeiro, impecl.ir q.ne apor"tassemos novamente, metter-nos a 

Ptqne, se teimassemos, mas por modo nenhum escoltcw-nos entre as baterias elas 
s llas f. t l . z· b . ·a b ' rag;a as, esco.tcm--nos mto c:w s) o ngcl1"-nos c6 nm:eg.cw ?'etm~ os1 1·ece e1· os 
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nossos mappas) jJ1 'vhibi1·-1ws toda a co1'?'espondencia com e~leJ pa1·a evita;r expl•icct
ções) trazer"nO f\ quasi ás costas de CormvaJl, dar tempo ao consumo elas nossas 
provisões., e por fim abandonar-nos '! ... 

Que o capitão "V>,T alpole, para cmnprit, como eleve, as ordens elo seu governo, 
precise sustentar que não nos aprisionon, isso entendo eu; mas que o povo inglez, 
se ainda é aquelle povo a qnem a voz elos Chatams, Shericlans e Foxs electrisa
va, quando no capitolio ele W estminster elentnrciava g1'ct11cles crimes ou g1 ·cmdes 
erro s ; se o povo inglez gosa ainda a nobre inclep enclencia que os Russeis e 
H ampclens lhe deixaram ; se o povo inglez se lembra elo que foi ou pensa no que 
pócle vir a se1' . . . o pt>vo inglez ha de classificar a expedição elo capitão Wal1Jole 
a par dos grandes labéus qne mancham a histeria da Grau-Bretanha no r einado 
de J orge IV i. Não foi certamente a humanidade quem cl:ecicliu o cafJitão Walpole 
a escoltar"rros, porque eu vi"o disparar a sue~ cwtillzm·ic~ varias vezes, ·e mais aincla, 
a .me~ fusila;·ic~ contra transportes carregados ele gente clesarmacla ; étt vi balas 
elo Ranger es1Jedaçar soldados a bordo de embarcações onde fluctttava a bandeira 
brita.nnica. Por que motivo, com que 'direito, a não ser o ele Barba Rox:a ou de 
Paul J ones, clesca.rregou o Range?· a sua artilheria contra o Lynt e o Suzanct) sem 
lhes te?· f eite intimw;t{,o cdgumcâ Não podiam t d : os portugnezes outros inimigos 
n'aquelles mares? Uma bandeira ingleza içada em navios ele gnerf·a que lhes 
davam caça) offerecia muita garantia? O capitão Walpole respeitou muito a sua 
bandeira, que tremulava 110 Lynt e no St~za1la? Quantas · vezes içam os piratas 
pavilhões differ entes ! .! Alem d'isto, qlte temia o capitão vValpole? O Suzanc~ es
tava a dar fnnclo debaixo ela sua attilheria; não tinha ainda. n em um bote, n em 
uma lancha no mar, o Rangm· poclia approximal'-se quando quizesse, a sua arti
lheria varria e cruzava o ancoradouro; então ele onde veiu a hyclrophobia com 
que fomos atacados? Não foi a humanidade, porque eu vi o capit;:,ú Walpole aban
donar-nos á mercê elos mares, sem ao menos se dignar informar-se se duravam 
ainda as nossas subsistencias , e r ecorrer a um pret ex:to pueril e miseravel para 
nos dar carta ele alforria . Quem ll1e pediu comboio, quem lhe pediu escolta? Nfio 
foi o conde ele Saldanha demandar a T erceira sem ella ? Logo, se nos forçou a 
r eceber os seus serviços, não nos p eça remuneração; ou quer erá ainda lord W el
lington uma inclemnisação pelas balas qt~e nos dispcwon! Certamente a viuva e os 
filho s do soldado especl<tçado serão vendidos para levantar um padrão ao illustre 
lord pelo triumpho tmtowcwcl do porto ela Praia, triumpho que a nW?"inlw b?·itcm
nica 1·ept~lscm·á ele ce1·to do pantheon ele G?·eenwich. 

Não foi a human.iclade, emfim, porque nos deixou sempre em duvida se nos 
condtlZiÍa ao T ejo ou ao Tamisa. 

Fomos, portanto, prisioneiros desde o dia 16 até_ 24 ele janeiro; e o abandono 
em !{Ue n'este dia nos deixou é trto offensivo como o aprisionamento . 

E elo governo britannico, e não elo capitão W alpole, mero executor ele ordens 
od_iosas , que os emigTados portugtlCzes têem dir eito a queixar-se; é ele lord W el-· 

' lington, que eleve á :fidelidade e valor elos portuguezes a gloria que o -cleshunbra, 
pois sem os portuguezes, sem a instuTeição elo Algarve, do Porto e de Villa Real 
contra as tropas do general Junot, não haveria Roliças nem Vimeiros; sem as 
brigadas pOTtuguezas, que 1·ewni~~ injt~stamente ás divisões inglezas, não haveria 
Arapilles nem Victorias; e sem a generosa r esolução da Beira Alta ~da Extre
madura em 1810, talvez h~j e aincla fôra lor cl Wellington sirÃrl1iill-Wellesley 2• 

A falta de provisões , d 'aquellas mesmo ele primeira necessi~lacle , falta demon
strada pelas declarações r epetidas e conformes elo s o:fficiaes ele marinha e com-

. 1 O desterro de um soldado, ele um general, ele tun rei ou ele um usm·paelor; mas ele um 
lwmem que, procurando inimigos generosos , achou sbin ·i sicilicmi. O processo immoral ela r ainha 
Carolina, que nos deu no principio elo xrx scculo um 1·etalho edificante elo l'einado ele Henri
que VIII, c o famoso combate naval da villa da Pndc~, aonde a artilheria britanniea tinha por 
ael versarias um montão ele homens armados ele capotes e bonets, vão illustr:tr por certo os annaes 
da Grau-Bretanha. (Note~ do signata?·io.) 

2 E Portugal, depois de tantos sacrificios, não mereceu recuperar Oliveuça no clia das in
clcmnisações geraes, tal é a protecção que recebe, ba mais ele cem annos, elo seu antigo alliaclo; 
c o exer cito portnguez não merecen ao seu gencralissimo, a quem levou elo Tejo ao Gircinda e 
ao Garonna, nem ~~m adeus seque1· sobre os r cclnetos ele Toulouse. (Nola do si!Jnala1'Ío.) 



llli s~arios ele todos os transportes,. tornou absolutmuente impossível navegar para 
0

. R10 de Janeiro, e por estes motivos verificou-se a arribada ao porto de Brest no 
cha 29 ás tres horas ela tarde. · 

O vice-almirante Duperré, prefe.ito .mari.timo, as mais auctori.clades, o consul 
~~ Portug-al nu· . Bersolle, assim como todos os habitantes ele Brest, t êem-nos a.co

Iclo e~o modo mais lisonj eiro. 
L HoJe parte o C<"tpitão Praça, ajudante ele ordens elo conde ele Saldanha, para " 

onclres, a fim ele receber as ordens ele sua ma.gestacle. 
Brest, 31 ele j ~tneiro ele L829 . = Rocl?·igo Pinto Piza?'?'O . 

* 
Depo~s ele transcrever toda a corresponclencia, · Roclrigo Pinto Pizarro pede 

qne s_e compare a ultimá carta ou officio ele V\Talpole com outra, onde diz: <<ten
d:s. hberclade ele . seguir pam onde vos aprouver, comta.nto qú.c abandoneis a 
~tztnhança d 'estas ilhas e as elos Açoresll, e commenta el'est e modo: «Estaes em 
l berc~ade; mas eu faço fogo aos vossos transportes, para que se r eunam debaixo 
c a nunha artilheria ! Estaes em liberdade, mas eu faço fogo aos transportes, por
ql.le não quero que· alterem o seu rumo, ou se separem ! Estaes em liberdade, 
ma~ a fragata Rangm· não vos larga senão quando e aonde me parecer! Este 
~~dtgo ele liberdade marítima foi certamente r edigido para as caravelas do sultão 
1' a

1
hmoud, alliaclo mais favorecido do govemo bri.tannico que a rainha ele Portu

ga )), 

* 
. A_ imprensa perioclica tambem tratou largamente do assumpto, mas para não 
lepetn· argumentos ele sobra conhecidos, apenas transcrevemos o principal artigo 
c 0 Appendice ao Pacl1·e Amct?'O e excerptos elo Constittttionnel ele París . 

. O semanario portuguez, que saía elos prelos ele Lonelres c era r ecligiclo pelo 
enugracld J oaqnim F erreira ele Freitas, publicou o seguinte, sob o titulo Calami= 
~tosas occo?'7'encias na ilha T e1'ceint : · 

<(D~ixúmos copiado o protesto do conde ele Saldanha contra o injusto e odioso 
)~·o ced..imento elo commodoro W alpole no porto ela Praia ela ilha T erceira, impe
c .1nclo que n' elle desembarcassem os lea.es subclitos ela rainha :ficlelissima D. Ma
rta II, para ali enviados por ordem ele sua magestacle, e fazenclo fogo, sem ne
~uma intimação preliminar, sobre os transportes que os conduziam, matou um 
_lOmem e feriu .tres. Esta desastrosa occorrencia, ou, para melhor dizer, este 
1~esp eraclo e gratuito attentaclo precedeu a .corresponclencia que depois teve lo, 
gu.r entre o conde ele Saldanha e o commocloro W alpole, a qual só pócle j tlstificm• 
a couclncta do commocloro pela declaração que elle faz ele ter executado pontual= 
lnente as ordens do seu governo; mas se os governos são de a,lg trm mo elo res. 
l)~ns?'veis pela injustiça ele seus actos (e elles o são pelo menos á opinião publica) , 
~~ JttUgâmos que possa haver r asão nem argumento que justifique sim.ilhante me. 
c tela, menos que nEto · sej a a rasão cl~t pl·us j'01·tJ e os argLrmentos irresistíveis ele 
coups de canonJ contra gente surpreza e desarmada; e n 'esse caso ainda haveria 
~"?-ats rasão em. admittir o direito ele uma banda ele paizanos ignorantes, que clão 

(
tros e pauladas em algtms estrangeiros que vão fazer provisões no seu paiz 
c~mo depois elo acontecimento a que allnclimos teve logar na mesma ilha T er

ceu·a com 'algtms marínheiros inglezes, segtmclo anmmciam as folhas publicas) elo 
~u: 0 ele um governo justo e íllustraclo, que clá ordem aos commanclantes ele suas 
orças marítimas de apontar e descarregar a sua artilheria c9ntl•a os subditos ele 

}una soberana a.lliacla, e que vão por sua ordem desembarcar n'uma ilha que ele 
acto e ele dir eito lhe per tence. -
b ~<1'emos ouvido alleg-ar em justificação elo governo bl'itannico, que elle assim 

O ~ara. nmclaclo em cerro tratac1o 1 e).U virtucle elo qual a Inglaterra se obrigára a 
1a~antu· a integridade ela monarchía portugueza, e mmca consentir que ella s.eja 
~ esme~bracla ; e tambem para guardar estricta neutralidade entre o usurpaclor 

a: c?roa portugneza, que ele facto esto-í ele posse da maior parte da monarchia., e 
a l'aml1a D. Mar.ia II, a quem ele direito pertence a coTôa ele )?ortugal (direito 
qu.e 0 governo britanmco reconhece), e que ele fa.cto e de direito possue a ilha 
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T erceira, a q_unJ, r esistindo aos r enovados ataqués do usnrpad.or, p ern1ap.ece fiel 
it sua legitima f:iOberana. · 

«Se existe pois es te teataclo de garantia da integrielacle da mona:i·ç:hia, elle 
acha-se q_uebrantaclo 1 a nos;so ver, por este syst_ema _de n~t1tralidac~e que se in
culca; porquanto, o proceclunento elo governo bntanmco, n esta oonJUI!.cttu·a, pa
r ece inteiramente contrario ao espírito do tratado e ao fim a que se propoz o le
g itimo governo de Portugal q_uanclo contratou com p govemo· britanpico, menos 
que não fo sse expressamente estipulado q_ue a Inglaterra só garante a integridade 
quando alguma potencia estrangeira pretender apo clerm·~se de alguma parte dos 
domínios portuguezes, e nunca quanclo algrp:p.a facção portqgueza se rcbella con
tra o legitimo sol)erano, e, ust1Tpanclp a sua corôa e ps seus· direitos, se apodera 
de facto ele toda a monarchia ou ele lflna parte d 'ella ; e ep1 tal caso a Inglaterra, 
se tivesse outro sim obrigado a garantir _ a integridade ela monarchia ao ustll'paclor, 
obstanclo por todps os modos 9- quaesquer meios q_ue q legitimo sober ano hou
vesse de empregar p::q:a reivj,úclicar seus direitos e estabCleceF a sua a.uctori-
clacle . 1 

<<Uma tal estipulação ele ªerto não e4iste; mas, na crise em qt~e se acha Por
tugal, o ministerio britannico parece, a muitos r esp eitos, regular~se p.or tmla es
tipulação ele similhante natureza, se pn,ra justificar a sqa conclucta elle pretende 
t er observado um tratado de garantia; e, ep:1. tal caso, o mQnarcha que tivesse 
ratificado esse trataclo não teria ew vista que a Inglaterra lhe garantisse a inte
grielacle ele seus estados, p.1as tã9 sówente qtle1 sencl,q.-lhe elles tisurpaelos em todo 
ou em parte, a mesliJ.a Inglaterra garantisse ao u sm·paclm-' a inte~riclaele ela mo
narchia. I sto é quanto se pócle inferir e:p:J- preseJ.+ça elos factos, na supposição ele 
que exi~te um tr atado ele garantia, e que era chegaelQ o mqmel:).to de desempe
nhar a boa fé elos tratados. 

«Ü systema ele neutraliclacle que se inculaa n ã.Q é observac1fl com mais lisura 
e ·boa fé, no interesse ela legitimielaclc, clq que o trataclp ele garantia ela integri-
dade ela momLrchia, como é facil ele prova~·. · . 

«Uma parte elo reino ele Portugal levantou-se contra o usurp!'llclor e armou-se 
para sustentar os direitos elo seu legitin').O soberano: a facção enfurece-se, declara 
r eb eldes -os que são fieís, itl.imigos elq thr ono r~s que o defendem, traidor es á pa
tria os seus m elhor es clefel').SQFes; preparaose um exercito cpntra a le.gitimidacle, 
bl"oq_ueiam-se os portos q,qe a r ecpnhecePJ_ ; o g"Q'Verno brita:rm.icp, firme nos seus 
protestos elo uma es tricta ~lqüraliclacle , r econhece .o blpqueip elo t~.sm·pa.dor, e con
sente que a sua vingança se engplfe á v.ontacle n,Q sangqe e J+a pr_opricehcle elos 
fieis snbclitos ele um s.oberano alliaclp . As ill1as ela Madeira e Açores ]_Jermaneccm 
leaes e ·fi eis a seu legitin1o spb cr au.o; agentes ne1~tnt.es iiicitam os h&bitantes paÍ'a 
que se declarem. a favov do üsu~•paclor; manifesta-se a repelclia, e ella é sufl:o 
cacla pela voz elas auct.oriclacles legitimas ; as ilhas permunecem fieis ; o usurpa
dor envia tup.a esquadra, e:ffectua Upl. elese;mbarque, apoclera-se ela ilha; e o go
verno britannic.o, sempr e inaltc-yavel no seu systema de cstricta neutralicbelc, 
consente em i;udo isto apesar do tratado . · 

~<A ill~a Terceira é a tmica q_ue resiste á f1.q:ia ela facção usurpaclora, c por 
conseguinte aqn.ella para a qual a mesma facção pre]_mra maiores estTagos e Dh'tÍS 
crueís tormentos ; ella offeJ.·ece um asylo . a tantos milhares ele _E<)l~l,gJ:!.ezes que, 
para escapar ela tyrannia c gua.rclar seus Jtuamentos, se tinham retugiaclo em In
glate~Ta ; a pPesença ela sua legitima soberana n'este paiz reanima o seu zêlo e fi
delidade, O ~ccebin;tento que lhe faz o g,overn.o britannic_o, r econhecendo a sun 
magestacle como rain:hq, reinante ele Portugal, acaba de peysuadir aos r efugiados 
porttlgnezes que elles defendem uma cau sa j usta. Elles ;recebem ordem ele sua 
magestacle ele se trfmspo~ta)!em a uma ilha c1ue r econhece a su;;~. auctoridade ; tnclo 
se clispõe para este transpo~:te ; sã.o. cicl~cli1os portuguezes .que se vão estab elecer 
em domínios portugueze,'3 pertencentes ele facto e ele direito á sua leg-itima sobe
=rana ; elles são concluziclos em navios neut1tps , a maior parte c.obertos com a ban
deira britanníca~ e todos desarmados e. sem nenhum apparato el e hostilidade; mns 
j êí cnegaclos ao porto desej ?'clo~. debaixo ela m·~ilheria ele suas pFoprias fortaleza~, . 

I á vista e á falia com sens u·maos, que esteReltam os braços para r eceb ei-os, clolS 



l' 

79 

navios ele guerra. inglezes atiram sobre elles1 ferem e matam no primeiro tiro
1 

e 1°1
U a arrogancia e impertinencia da superioridade ela força lhes iJ;ttimam de sair 

c? porto e d 'aquelles mares1 sob pena de serem todos metraThados c metticlos a 
p1que ! ... 
d <<A~?r~ perguntaremos: ha porventura n'este rasgo de neut:raliclaele a respeito 

a. legltlm1clacle alg·uma cousa que se pareça com ·o qllG se tem praticado a r es
pelt_? elo usurpaclor? Foi elle a1gtrma vez incommoclaclo eJn seus projectos ele usur
paçao pelas forças britmmicas? Quando elle enviou suas tropas · e suas esquadras 
contra o Porto1 contra a J'lfadeira e contra a mesma ilha T erceira.1 encontrou por
ventura ali algumas forças inglezas que Th'o impedissem sob pretexto que a In
glaterra se tinha obrigado por tratados a gar ª'ntir a integriclacle ela )llQnarchia 
portu$'ueza? · 

«E o que j á dissemos: seja qua.l for a letra cl'.esse trataclo 1 o espírito d'elle1 

segnn~lo a interpretação elo actual ministerio britannico , é :9ue o caslts joede1·is s9 
se ver1fica quando o legitimo soberano toma álgLrma medida éffectiva contra o usur~ 
]Ja.clor ela sua corôa; e isto mesmo se prova pelo reconhecimento do bloqueio que 
o Infante D . Miguel acaba ele '(:leclarar contra a mesma ilha 'l'ercei:ra) não obstante 
ella permanecer fiel a D . l\iaria II e ter tido a fortlma de posslür hoj e

1 
apesar 

elos alliaclos neutros1 maior numero de tropas fieis elo que lá . póde enviar o usur
l~aclor; e tahrez mais elo que são precisas para expulsai-o de Portugal1 se a In-
1laterra quízer ac1~~tir1 ,a favor ela legiti~ic1aele1 o mesmo systema de J:~eutr~li
c acle que tem aclmlttrdo acerca ela usurpaçao . Mas emquanto o goverpo b:ptallllico 
perseverar nos mesmos princípios que tem adoptaclo, serão inuteis todos os esfor
f0~ ~ar~ justificar seus p~·oceclime~tos, porque todas as ra~õ~es q1.1~ se possam al
,?_g~r 1 amcla quando . fo ssem procluz1clas por trm grande caprtao, senaJJl sewpre ra
soes ele cabo de esqttadra. 

«Abstemo-nos de mais eommentos sobre os acontecimentos· ela ilha T erceira1 
lllencionaclos no protesto elo conde ele Saldanha; porque o zêlo ela causa que cle
fencl~lllos poderia talvez conduzir-nos aleni. elo s limités da moderação que nos te
lllos 1mposto, e por isso preferimos offerecer a nossos leitores a,s r eflexões que a 
este respeito fez o Constitucional, e::!l:pressanclo a opinião da Europa, illtlstracla, e 
,
8li?bretudo a da nação ingleza? que geralmente se mostrOtl indigil.acla ele tal proce
c Inento . 

«Lord Aberc1een1 sendo interrogado a, este respeito por um nob:.re par na ca
llla.ra elos lorcls1 responc~eu que estava prompto .a provar que o governo de sua 
111~gestac1e britannica tinha obTado n' esta co11junctura como requer a justiça e 
~X.t&·e o bem ela hmnaniclacle. Todo o ;mmclo espera com impaciencia esta.prova ela 
1llstiça e lmma.nieladc elo nobre lord, mas ninguem se persuacle que elle clesem
~enhe a s~ta promessa de lrma maneirà satisfactoria. A q~:es tão da emancipação 

os catholLCos
1 

que absorv e n 'este momento toda a attençao elo parlamento1 t em 
~eta.rclado a questão da emancipação ele Port11gal . D eus queira ella sej a1 como a 
· 08 catholieos

1 
promovida pews mesmos ministro s que até agopa se lhe têem mos

tracl? tão contrarios 1 e que os miguelistas Thes façam ainda ma:is r eprvches ele in
c~nst s:eneia elo que Thes têem lançado em rosto os ,tm:ys sagrados e o partido elos 
01 ang~stas . )) · 

O allucliclo j ornal parisiense fazia em 4 de fever eiro l:J,s seguintes r eflexões : 
. . «C'est le 16 j auvier au matin que les r éfugiés portltgais sont .m'livés à T er
: eira ~ nu brolüllarcl épais les avait dérobés à cleux fréga..tes a.nglaises qui les at
t e~~aten~; mais au mome~t oi.t l~s r~fugiés se c~sposaient ~ clébarc1uer s_m cette 

1 elre, qlll est encot·e sons la dommatwn de la r eme D . Mana II
1 

le. bromllard se 
lva) les frégates arriYiwent et commencerent le feu sans somme1· les transnorts 
c ,e s 'éloig11e;r ; elles exécutaient l ' oclieu.se mission clont elles étaient chargée~ ; et 
e ~st P~~· eles coups de canon que les maTheureux expatriés ont appris que la main 
~tu av~ut aiclé D. Miguel .á consommer son usurpation s'.opposait á ce -qu'ils clé-
ayquassent cl~m une ile ficlele à son souyerain légitime. Qnoique les transports 

~fl~artínsent à clive1:·ses nations1 les frégates ont dirigé le feu sur le transport an
g als que montait le général Saldanha; ~l a fallu1 pour pouvoir l'atteinclre1 que la 
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frégatc auglaise passât sons le vent ct nég-Iigeât, les autres transports, ce c1nl pa
rait prouver qu 'cn vo1üait surtont frapper le général, et qu'on aurait été charmé 
de débarrasser D. Miguel eles craintes que lui inspire cct officier . L es trahsports 
ayant arboi·é .}e pavillon ele détresse, le feu .cessa i E)t aJ?res une confér ence entr~ le 
g·énéral Saldanha et le com:manelant anglms, le prenner elressa une protestat10n 
contrc 0ette violation atr•oçe du ch·oit eles gen s. Il Íllt ensuite arrêté que le géné
ral suivrait la route qu'il jngerait convenable, ainsi que les quatre transports, 
qui sera ient cependaut accom1)agnés par les deux ftégates anglaises . Mr. ele Salda
nha demanda à se r ench>e eu France, et quelqucs heures apres les transports vo
o·uaient à pleines . voiles vers cette t erre hospitaliere . L e 26 j amüer, à la hauteur 
du cap Finister e, les frég·ates quitterent les tran sports, q~ü se dirigerent aussitGt 
ver s Brest. 

«Le u evcu et premier aide ele ca.mp clu général Saldanha est parti pour Lon
dres, afin cl 'instruire de c·et événement ~rs . P almella et B arbacena.)) 

No clia immecliato, analysando o procedimento do governo brit~nnico , nc:res
centa o m esmo perioclico ele París o segLlÍnte sob a epigraphe L' .Angleterre) le 
PoTtugal et la G1·ece ,· 

«L es j ournaux anglais, qui étaient arriér és de vingt-quatre h eures , sont arri
vés m"0ourcl 'h1ü á P aris, et ne conti.ennent rien el 'important. Cep Emclant eles nou
velles ele T erceira, r eçnes à Londres le 31 janvier, annoncent l'arrivée clans cette ' 
ilc ele la premiere clivision eles I'éfugiés portugais . L es réfugiés, cl 'apres le Globe 
and Tlravelle?', avaient éluclé, clans plusieurs ciroonstanoes, la · vigil:;n.we des minis
tres , et avaient frété eles bãtiments améric.ains clont les capitaines, r egarclant leu r 
proj et de débarquer à T eroei.Fa comme parfaitem ent légal, s'étaient engagés à les 
y conchúre, ~L moins cepenclant qu'un bâtiment ele guerre angla.is se présentât pour 
empêcher le cl ébarquement, oe qui leur paraissait impossible. 

ccL e Tim~es disait, il y a quelques jours, que D. Mig uel avait envoyé eles bâ
timents pouY couler à foncl les transports qui avaient ~~ bord eles réf'L1giés, mais il 
ajoutait qu'il espérait que les commanclants m1glais s 'opposeraient à 1rne t elle atro
cité . Il parait maintenant que le Tim.es s'était trompé sur le gouvernement qui 
avait clonné l'o11clre. Nous croyons D. 1\figuel capable ele concevoir lnJ. 1)areil pro
j \;lt; mais enfin, ce n'est qu\rne présomption . Quant au gouvernement anglais, nous 
I,le p en sions certainement pas qu'il voul-Llt fair e p érh• les malhelll'enx qui, forcés 
de quitter cctte t en e inhospitalih ·e, allaient chereher llll asile at~ mi.J.!eu ele leurs 
compatriotes r es tés ficleles à leur souvcr ain légitime. Que ce gowvernement, pour 
complaire á D. Mig uel, eut forcé les réfugiés á s' éloigncr, on le oonçoit; mais 
qu'il voulut les empêcher, à ooups ele canon, ele vetouJ?nel' clan s leur patrie, car 
l '!le ele T erceira est aussi leur patrie, c'est ee que l 'Europe appr enclra avec in
clig·nation. L e cabinet anglais a clone en:fin j et é le masque : non oontent ,el ' appuyer 
secretement l'usurpation ele D. Mig uel, il épouse sa cause au point de r eg·a:rcler 
commc scs ennemis p er sonnels les ennemis el e D. :Th;Iigu el; il imite en tout la con
duitc de ce cl ernier : il est ·perficle comme lui; comme lui, il flatte d'une main et 
poiguar cl e ele l'autre ; il fait un brillant accueil it D. 1\faria, et .éloigne ses s1"0 et s, 
à coups ele canon, el'une t erre qui lu i appartient. L e langage elo J.1io?·ning Jotwnal 
n e n ou s étonne plus : le Portug·al, cl'apres lui, est sons la protcction_!ip éciale de 
l 'Angleterre, D. Mig uel r égnera malgr é les puissances ; le minister eãnglaís fera la 
guerre pour le soutenir sur le trGne, parce qu 'il est ele l 'intér êt ele l'Angleterre 
qu'il lui soit sotunis . Ce journal explique avec b eancou.p ele ua·iveté la cause ele . 
cette t enclre sollicitucle pour trn u surpateur 1:·éprouvé par l 'Europe entier e. Dans 
sou numéro clu 31 janvier, il dit ce qai suit: 

ccNous avons clemanclé le oonsentem ent ele D. P eclro pour terminer à l'amia,
ccble une clifficulté sérieus e i il l'a r efusé. N.ous devons clone agir par nous mêmes , 
«pom· nos intér êts; or, il est de notre intér êt ele protéger le P ortugal, cl 'exclure 
ceies français clu T aj e, de mettre :6n aux intrig ues de la France1 ele faire r evi_vre 
«ces r elations eommerciales qui, pencl~tnt tant ele génér ations, ont été si avanta
cweuses aux deux nations. A une époque comme celle oü nous nous trouvons, 
«~ous d c:vons cher.cher ~ notJS a ttach m: les portugais, à encourager lem· com-
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i<!Um~ce; nous ne devon.s pas pm;mettre aux. autres états d'intervcnir clans lem•s 
<<affatr~s et ele nous arracher tons nos avantages. )l 

<c~msi, c'est pour ces avantages commerciaux que le c~binet anglais joint la 
~erfidte à la cruauté, qu'il orclonile ele cou.ler à foncl eles bâtiments qui conduisent 

a.us une . )?OSsession portugaise eles 4imuues clésarmés . Si ces malheureux n'ont 
P.~s tous p9ri da"Q.S cette <Úl'C!.QllSt31nCle, 'c:' est qu'ils n'ont opposé auctme résistance ; 
s lls ~ussent et!- eles armes, le eombat se serait engagé, et en pleine paix, les 
anglats auraien.t fait la gtwl.rre. 
c1 «D'apres let1-r conduite clans cette clrconstance, il est facil.e de prévoir le sort 

e la Grece abandonnée par la France i une grande pensée lui clestinait la li
l:rei:té; mais alors mr. Canning était premier ministr.e i ill'a e=niportée clans le tom
~eau, et son successeur ne veut pas plus ele liberté en Grece, que clans le reste 
~ l 'Europe. Cette malheureuse contrée, berceau eles a1ts et eles sciences , sera sa

cnfiée par l'Angleterre, à moins que la Russi('(, completement victorieuse clans la 
pr?chame campagne, ne l'arrache enfin au pouv9i1: cle_s turcs . Sous prétexte ele 
)atx, le cabinet anglais se r::vpproche de la 11urquie; il veut entrainer l'Emope 
c a:ns une coalition contre la Rus,sie ; .que l 'Europe y prenne garcle! Il ne s'agit 
~our l'J\n~l~terre, ni ele _la liberté ni clá b(.lnhetu· eles peuples, il s'agit seulement 

e ses tnterets conllllerctwux. )) 

. Em 6 do clito ~ez e com 9 titulo ele Politique clu cauinet de Saint James faz 
· ·atncla estas r eflexões : · · 

<~~e publiciste angl;ús qui a dit : «lYiorale .et justice n'ont rien à faire avec la 
«polittque; jam~is pp. ne les vit siéger à un congres : ces vm·tus ne sont pas plus 
«de_ mise clans le_s intérêts eles peuples que clans les questions de physique, ele 
«c~ru~ie et d'architectureJ>, nous paralt avoir plutôt énoncé tm fait qu'émis Rn 
:Pl'tnctpe, et clit ce qui avait été fait jusqu'ici, que ce qu'il fallait iL l 'avenir. 

«Les n~hons ne sont que eles aggrégations cl'hommes, et quels que soient le 
n~mbre et la complication eles iqté~'êts généraux qui naissent ele la :véunion, ele la 
~Lse ert ClQPlmtm de tons les i:Qtérêts púvés, l'état ele ~ociété, qui es t a,ussi l 'état 
JJ.aturel de l 'homme, p.e peut le pervertir à ce point que la rp.orale et la justic~, 
protect~·i~es eles ínté:r;êts ae l 'incliViclu civil, soient ennemis de l'inclividu ·poli tique, 
et _q_ue ae qui c1C?shonqi·e~1ait un citoyen puisse honore1: une 11ation. Les athéniens, 
qlu. refhserent cl' entenclrte tme proposition de Thémistocle, util(3 ?nais i?1;juste7 

ava1ent une idée pl1,1.s exacte· ele la pol~tique que sir Goulcl-Leckie; et lprsque, 
dans l~ parleme"Q.t cl'A;lglaterre, Pitt, cherchant à excuser l 'expédition honteuse t crllelle ele Qtuberqn, clit: dtb ?1W'Íns le sang angluis n'cb pas cdul6, Shér,ida:g., qui 
Ut r épqqdit: Jl{'on, ·swis clollt~, 11wis l'honnem· anglais a cotdé de to~bs {;e{} po1·es7 

col~lprenait mleux q:ue mr. Pitt le vérita.ble int~rêt ele l 'Angleterre :· le sa.ng an
~;!llts I+'a pas non plus coulé clevant T erceira, mais l'holl?WU/1' angla1Í$ y a , çoulé ele 

lbs s,es p01·es. 
. çç~es petwl<?s, pas p1us que les inclivichls, ne peuvent se passer de bonne 
~ei:J.Olllli).ée; Dai!-s Teur3 transaotions indivicluelles, les anglais seraient vainement 
es €jens de foi et cl'honnetH·1 si le gouvernement ele leur pays était sans honneur 

~t. sans foi, si, par ces viqlences, ses cléceptions et ses fraudes, il Penclait incer
,atne~ et l~ paix et la gllerre: si la ficlélité aux engagements pl!ivés pouvait être 
lmptussante contre l'i:q.fidélité aux; alüances publiques et aux engagements que le 
g?llVeTnement contracte au nom clu pays . Les autres nations se retireraient ele celle 
Ot~ l' écrivain politique qui cléclare· que la moralb et la justice ne sont pas 1)lus ele 
~~se clans s~s ii!-térêts · que clans les questions cl~ chimie et cl'aiChit~cture, n 'au
d~~t COUJ.fi1is qt1'une indiscrétion; et cl'ú.n . graqd isolement à une grande r1.üne~ la 
Jstance est pent-être plus rapprocl,J.ée que ne le pense lorcl Wellington. 

(<Üe I+'est clon~ pas seuleme:qt le B1:ésil El~ le Portugal qui clemanclent compte ' 
au gouvernement anglais de sa Clonclllite anveFs la reine Maria ela Gloria et l 'em-
tlereur D. Pedro; c'~st l'Etu-ope, c'est le mpncle eU:tier . · ·' v .' . ' 

« Dn ~gent &ccréclité ele l 'AngleteJ;re, sir Cha:rles Stuart, appo:vte, 1~emet aux 
réor.t~gais le clon ele la libel'té monai·chique que lem· fait libfelf).e"Q.t, lég;q.lerq.e~t, le 

g·tttme héritier ele la couronne ele D. J ean VI; et c'est un autve agent ele PAu~ 
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gl53terre, expert chllns toutes· les madüuations ·contre les got.rvemements líbres, c1ui 
vient présider [ LU renversement de la constitutión octroyée par l'empereur D . Fecho! 

«Le gouveniement anglais ne reçoit, ne l'econnait D . .l\1iguel que comme ré
gent, comme époux futur ele la jetme reine de Portugal : au moment ou les tron
pes anglaises qui.ttent Lisbonne, leur musique répete les airs patriotiques eles por
tugais; aussitôt que l'usurpation de D. Miguel est déclarée, l'ambassacleur clu roi 
George se dépouille de son caracth·e, fait enlever cln palais qu'il habite les insi
gnes ele sa mission; il est rappelé par le gouvernement de sou pays ; mais ce que 
l'Angleterre désavoue par 1111 agent public, elle l 'approuve par u.n agent· secret ; 
les intentions cln minis tim:~ anglais sont révélées au palais d' Ajuda par les lettres 
conficlentielles de lord Béresforcl, et le IDêiDe cabinet qui clénonce l 'ustu'Patiou, 
s'arme pour l 'usurpateur ! , 

«Ainsi la présentation de la jetme Maria ela Gloria au roi d'A.ng-leterre, cette 
reconnaissance ele sou caractere et de ses droits de reine, n'auront été qu'une 
grande déception, qu'nne grande clérision politique. Le génie de lord Wellington 
s'est élevé à cette gloire ele mettre en défant la prudence el'uue· reine de nenf ans 
et ele smprendre, de trahir la confiance d'un enfant ! li ne l 'a environnée el'hon
·neurs que pour l'isoler, que pour éloiguer cl 'elle ses :fieleles serviteunJ; il a foi·cé 
les défenseurs: elé la reine à quitter l'Angleterre ; il leur refLUJe nu asile et ne leur 
permet pas ele rentrer dans leur pays ; c'est .à coups ele canon qu'il les r epousse 
ele la tel're natale~ ele ·cette t(m·e e}ont il ri'est ni roi, ni miu~stre, ui citoyen! N on, 
il n'y a rien ele commtm .entre la jnstice, "la morale et tme pohtique si perver se . 
Mais. si cette pohtique trouve eles approbateurs elans quelques j ourn::t~ux de Lon
dres, elle est hautement désapprouvée par la partie morale et religieuse clu peu
ple anglais. Cette nation, qui ne remarquait pas sans tm vif intérêt eles ressem
blances entre la reine Maria ela Gloria et la princesse Charlotte, ne permettra pas 
que cette ressemblance ne soit qu'un présage funeste, et qu'aux mêmes lieux oü 
-leur fnt sitôt relevée cette Charlotte, objet ele tant d'amour ·et cl'esp~mnces, tme 
aut'r e .filie de roi soit détrônée, déclarée captive, et que, pour la seconde fois, 
tm général auglais soit transformé en geôlier. L e peuple anglais, qu'il faut tou
jours sépai·er elu gouvernement et l'olygarchie cl'Angleterre, app1·enclra saus j a
Jousie, mais non sans regret peut-être, que la terre ele France, conservant, all 
milieu eles dissentions politiques, sou vieux clroit el'hospitalité, a r eçu et protégé 
J.es serviteurs de la reine ele Portugal, proscrits par le généralissime de la sainte
alliance. >J 

* 
A interferencia ela Ingbterra nos negocias de Portugal com pTejuizo elos libe

raes não affrolL-x:ou, porém, o animo elos diplomatas cl'aquelle .partido, que prose
guiram ainda mais activamente junto ela côrte ele Lonch·es para estorvar os pro
j ectos ele seus aclversari.os . 

Officio 

ru.mo e ex.mo sr.- Hontem tive a honra ele escTever a v . ex.a .em resposta a 
varia.s cartas snas, e . hoj e novamente escrevo em consequencia cl.as noti<úas que 
Tecebo ela ilha Terceira, as quaes IDe obrigam a alterar em parte os planos que 
estavam traçados. Por mn navio saído ele Angra a 23 ele janeiro s::t~b.eiDos com 
certeza que se achavam dois vas?s de gnerra inglezes cruzanuôn'ãquéfla altura, e 
ha fundamento para suspeitar que já conseguiram por meio ela força desviar al
gtms elos tr.anspm·tes que saíram ele Plymouth. Tambem consta que havia appa
reciclo uma fragata portngueza, e torna-se portanto chimerica a esperança ele in
troduzír abertamente os soccm-ros que se en.viarcm áquella. ilha. E stas rasões 
indu·zem-me a suspender qualquer nova expedição, e já enviei ordem a Plymouth 
para que se não dirigisse a segLmcla que estava destinacla a ir por via elo Havre. 
Fica, pois, v . ex. a desembaraçado cl'essa parte ela sua ·conlllliss~io, se tiver, como 
espei"o, partido já o primeiTo navio. 

No caso improvavel, porém, de que v . ex.a 1.touvesse effectuaclo o fretamento 
elo segtmdo navio, convirá que o ex1Jeçã immediatamente para Plymouth para ali 
r eceber gente, e não se perder a clespeza elo fr~tamento . · . 
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Tivemos hoj e cartas de -Lisboa de 25 do mez passado, mas ainda não r ecebi 
as qt:e ordinariamente costumam· dar-me noticias mais interessantes . Vejo que 
)r~gn.de a fermentação causada pelo clescont~ntamento, e que não devemos i?er
c er as esperanças ele que se effectu e a r eacçao . Nenhuma elas senhoras que ttve
ra.U: ele fug ir ele suas casas veiu n'este paquete, n em consta qúe hajam soffrido 
P~rigo ou apprehensão grave. V eiu o Ascoli, em que tanto se tem fallado, e está 
di.spost.o a r eclamar altamente do governo britannico protecção contra o injusto 
}Jtoceclimento qtte se teve com· elle. · 
Ih O conde. de Villa Flor, que hoj e d'aqui sáe, encontrm:á v . ex. a em París, e 

e dará mms promenores. 
C D.eus guar de a v. ex. a Londres, 3 de fevereit·o de 1820 .--Ill.mo e ex.1110 sr . . 

anchclo José Xavier .= i11aTqtw.: de Palmella. 

t 
Not.a 

O abaixo ass ignaclo não julga n ecessario r epetir quanto teve anteriormente a 
~onra ele clirigii· ao marquez de Barbacena, em r eplica aos argLml entos procluzi-

08. P?r s . ex.a, com o intuito ele estab elecer a r eclamação ele sua magestacle :6.
~~~lSSima, fLmclacla nos tratados existentes entr e a Grau-Bretanha e Portugal, a 
J.llll. ele r eceber de el-r ei, seu amo, aquelles socco~Tos effectivos que forem neces
sanos para a conquista elo seu r eino. Porquanto, ainda que estes argumentos fo
: am .ele novo allegaelos pelo marquez ele Barbac~Qna na sua nota clatacla de 26 ele 
Janetro, a qual o abaixo assignaelo teve a honra ele r eceber, comtuclo, como no 
)ensar elo abaixo assignaclo elles jà se acham completamente refutados, contenta-se 

B
c e entregar · o resultado da discu.ss!1o á madura r eflexão elo proprio marquez ele 

arbacena . 
... Se se póele sustentar qt!e as es tipulações dos tratados existentes entr e as chtas 

~oroas não dão direito para r eclamar q auxilio em questão, pócle-se contestar com 
~.ual justiça que o proceelill).ei).to elo iiJ.fai).te D . Miguel, depois · ela sua volta a 

1
1sboa, não offerece valido fLmdamento para impor á Grau-Bretanha a obrigação 

c e annuir ás reclamações elo marql}e.z de Barbacena. Se a nota elo marquez de 
Bar~acena tivesse por objecto clesarevei.: aquelle prqceelímento e despertar o r e
~~~ti~lento ele sua magestac~e, a tarefa, p osto ql!-e tal vez superfj.ua, n~io teria 'sido 
Ul.Glctl; porque em materia ele facto sua wagestacle tinha j á manifestado sua eles
ap}~rovação pelo modo o mais sisudo e o meiJ.OS equivoco, sem que fo sse neces
sarlO r ecorrer ao meio extremo ele umJ!. guerra . Sua magestacle resentill-se do pro
Dcler elo infante precisamente pela mesma maneira cowo o proprio imperador 
. · :Pedro, que conserva commlmiaações commerciaer.; entre os subclitos de P or tufal e elo Brazil, ainda que as suas relações cliplomaticas com o governo portuguez 
.enham cessado. lVIas a questão, que o governo ele sua llJ-agestacle t em a consicle
Iar, não é o grau ele repxovação , que é devido ás mcclidas acloptadas por D. 1\IIi
gne]., mas sim, se porventura se pócle qu não asseveFar com veraciclacle que o 
â?Verno ele suà mágestade deu alg uma garantia conti.:a os effeitos elo mau .proce-

LLUento em quest~o . Sobre este particular o abaixo assiguaclo :~,tão tem a mais 
1eqttena duvida, e a falta ele tal garantia 11esponcle ás repr esentações elo marquez 
c e Barbacena . O marquez de Barbaaena, l!eaonhecep.do, provavel1I).e1).te, que nem 
as estipulações dos tratados existentes, nem o procedimento cl'aquelle màl acon
selh,aclo príncipe, offerecem a s. ex.a. ftmdamento algtml real para exigif ele sua 
tnagestade socco1TOS ela natureza .elos que ha reclamado, propõe agora que sua 
tnagestacle faça lllll novo trataclo com o imperador do B'Fazil, exp1•essamente para 
0 fim ele effeituar a _ conquista ele Portugal. A es ta PI'oposta os s<:mvidores. ele sua 
lUagestade não poclenJ- por maneira alg Luna aconselha).' qufil sua magestacle dê o 
~etl assenso. Similh.ante proaecler, que não se ~cha sanccionaclo poli tratados exis
tentes, seria, quando acloptatlo nas p1!es<1ntes circumstancias, imprudente, ao mesmo 
b~~npo que n ão se· poderia justificar . E claro para .o abai:x:o assignaclo, que cele-

ando-se um tratado com o l3razil, 1Jela fórma proposta pelo marquez ele Barba
cena, st!\ria, em materia ele facto, lançar todo o peso da contenda sobre el-rei, seu 
atno, emquanto o imperador D. Pedro seria nominalmente o principal n'esta guerra. 
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Os servidores ele el-rei não poden1 deixar ele ~ntever · que Q seu consentimento na' 
proposta elo marqnez pocleria mui provavelmente, mais tarde ou mais ceclõ, en
volver toda a Europa em uma guena, desgraça esta que, por isso que é a maior 
que podem contemplar, elles estão determinados a evitai-a por todos os meios ao 
seu alcance. A prosperidade ele Portug·al e ela casa ele :Bragança, sendo obj ectos 
constantemente mui caros ao coração ele sua magestacle, nenhum tempo se per
mittiu decorresse; cle1)ois que as esperanças ele sua magestacle foram mallograclas 
pelo procedimento ele D. Miguel, seni que primeiro sua magestacle mandasse o 
seu embaixador á cGrte elo Rio ele Janeiro 1 munido com aquellas instrucções, que 
as c.ircmnstancias elo caso pareciam exigir, e que poderiam ter sido e:fficazes para 
produzir uma reconci'liação e:ri.tre o imperador D . Pedro e seu irml':o. Não se torna 
necessario ao abaixo assignado entrar actualmente na indagaç~io elos motivos que 
induziram sua magestade impel'ial a transfeTir o logar cl 'esta negociação elo Rio 
ele Janeiro para Lonclres; comtudo, o abaixo assignado sabe com sincero prazer 
que o marquez de Barbacena se acha investido ele plenos. poderes e instrucções, 
que podem habilitai-o a levar os pontos em questão a uma breve conclus&o. Os 
obstacnlos oppostos pelo procedimento de D. Miguel ao complemento cl'estas me
didas, que têem a sua origem no imperador D. Pedro ácerca da futura soberania 
ele Portugal, não são, na opinião c~o governo de sua magestade, tamanhos que cor
tem a possibilidade ele poderem ser superados por 1una negociação amigavel. Pro
postas modificadas pela fOTça ele cixc1m1stancias, mas fundadas sobre p1·incipios ele 
1·econciliação e paz, . são ela natureza que sua mages tade muito appTovarA em qual
quer tentativa que se faça para tel'minar estas infelizes desavenças. O abaixo 
assígnaclo está ·prompto e impaciente pela conferencia do marquez de Barbacena 

. sobre os importantes interesses ele que s . ex . a se acha encarregado; e de ·coope
rar com elle na cliligencia de effeituar tun arranjo, que possa restituir a tranquil
liclade e ventura a Portugal, preenchendo, quanto for possivel, as justas espe-
ranças elo seu imperial amo. · , 

O abaixo assignaelo aproveita esta occasií:io para renovar a s. ex .a o marquez 
ele Barbacena os protestos da sua mais clistincta consideração . . 

Secretaria elos negocias estrangeiros, 4 de feveTeiro ele 1829.- A s. ex. a o 
marquez ele Barbacena.= Abenleen. 

Nota 

O abaixo assignaclo, principal secretario de estado ele s.ua magestacle na re
partição elos negocias estrangeiros, tem a honra de accusar a recepçrio da nota ele 
s. ex.a o marquez de Barbacena, com a data ele 26 de janeiro, informanclo-o que 
o marquez .ele Palmella communicou a s. ex.a uma correspondencia, que tev~ ul
timamente logar entre elle e o duque ele Wellington, ~ícerca da expedição dos refugia
dos portuguezes para a ilha Terceira. O marquez de Barbacena r efere-se particular
mente á carta do marquez de Palmella, ele 2 ele janeiro, como contendo, seg1mclo 
parece a s . ex.a, argumentos convincentes contra a maTcha que o govexno ele sua 
magestade acloptou, p1~ohibinclo a saída elos portos ele sua magestacle de qualquer ex
peclição militar contTa o t eTritorio portuguez . Mas s . ex. a conhece, provavelmente, 
que nenhum argumento se encontra n'aquella carta, alem d'aquelles que foram 
previamente produzidos pelo marqtwz ele Palmella, e aos quamLQ_d_llC]:Ue ele W el
lington já replicou. O duque de W ellington tinha, como amigo, p edido ao mar
quez de Palmella, que não se envolvesse em di:fficulclades, que trariam responsa
bilidade pessoal, á qual ficaria sujeito por effeito das medidas em que se achava 
emp·enhaclo . Em resposta, o marquez cleu ao duque a satisfação ele o informar que 
todas as medidas, que tinham relação com os refugiados portuguezes, seriam para 
o futuro postas em execução, não por elle, mas sim p elo ma~·quez ele Barbacena. 
O abaixo assignado cemclue que quatndo o marquez de Palmella transferiu para 
o imperador do Brazil e para o pleni}JOtenciario de sua magestacle imperial n'esta 
côrte a clirecção das operações em que esteve empenhado, commmücou ao mesmo 
tempo a s . ex. a toda a sua COlTesp?nclencia com o duque de Wellington sobre tal 
objecto . POT aquella correspondenma o marquez de Barbacena observará que sua 
graça protestou co11tra o direito até elo imperaclor elo Btazil de fazer a gúerra elos 
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por~os e arsenaes ele sua magestacle sem o seu consentimento . O imperador elo Brazil 
~sta e~ paz com todo· o orbe, e esp ecialmente com o governo de Portugal. É pois . 
tmposstvel acr editar que sua magestade imperial possa t er auctorisado e muito me
nos _ det~rminado es ta exp edição contra os Açores . Se comtudo sua inagestade im
per~a~ ttvesse dado essas ordens, o abaixo assignado só veria n'esse passo rasão 
~dcltmonal para impedir que tropas mandadas por sim~lhante maneira de Inglaterra 
( esembarcassem na T erceira. E l-Rei, seu amo, j amais poderia consentir que sua 
mages tacle imperial, na qualidade de imperador do Brazil

1 
conse:gtüsse estab ele

cer~se em qualquet· colonia, que, pelo tratado ele 1825, se acha, definitivamente 
eshpul~do pe1:.teueer .a :Portugal. lVIas se o marquez de Barbacena não tem direito 
a sancc10uar ou dirigir esta expedi_ção, no seu c~racter el e plenipotenciariD d e sua 
tagestade u imperador elo Bra.zil, muito menos lhe é pennittido fazel-o na qua
li ~a:de de camareiro mór e ministl:o ela rainha de PoJ.tugal. S ua magestade fi.de-
ls:~a acha-se r esidindo em Inglaterra, debaixo da ho spitalidade e }JrotecçEfo de 

, â_ -t et i e todavia os conselheiros de sua magestade mandaram saír es ta expedição 
d~ Ingl_at_el~ra, sabendo que sua magestade britannica a prohibia; que pelo m eio 

seu mtmstro tinha r epresentado e protestado contra ella, e até des tacado uma 
~?rção elas . suas forças 'navaes para impedir desembarcasse nos Açores . A sorte 
~quella expedição está -a es tas horas decidida, e o abaixo assignaclo não deseja 

en rar Nem uma discussão infructifera sobre um acontecimento que já teve logar, 
mts nao póde deixar ele instar qne o marquez de Barbacena considere seriamente 
so r~. o que o clireito das gentes dispõe .:Acerca ele tal assumpto, b cin como a lei 
fu~m:ctpa,l d'est e J?aiz . Se s. e_x. a quiz e~· t er ~m vista o~ inter esses politi~?s e .a 

n;a sorte da ramha D . :Man a, o abarxo asstgnado· esta. certo que elle nao elm
Xara de CGllhecer o damno que está causando aos inte1·esses cl 'aquella soberana, 
e~volvenclQ o !m.>ome d e sua magesmde fidelíssima em taes tra.nsacções, das quaes 
nao l)?à.e colher n em reputação nem proveito. O abaixo assignaclo julga clesne
c~ssano repetir que sua ma,g:estacle desej· a sinceramente ficar neutra! nas clissen-so o ~ • 

es Internas ele Portugal e das suas colonias . Todavia, sua magestade, no seu 
:.r~cter neutra!, t em certos deveres a cumprir, ele cujo desempenho são os seus 
p 1~stros severamente responsaveis . Sua magestael e acha-se lig·aclo com P ortugal 
t 

0
\ tra~aclos , dos quaes devem as condições ser desempenhaclq,s pelo governo exis

cen e n _aqu1elle paiz . Não p@clem por conseguinte os servidores ele sua magestacle 
elnsentn· que os negocios ele qualquer }Jessoa que reside n'est e r eino, por mui 
tafvada qu~ _s eja em qualidade e condição, haj am de ser conduzidos por maneira 
c t q~e SUJ eitem sua magestacl e a r eclamações do governo de Portugal para exe
v11 .ar condições de tratados exist entes, e preencher mais escrupulosamente os de
q eres ~e uma potencia N.eutral. O abaixo assignaclo não precisa designar ao mar
e~ez c e Barbacena a p enosa necessidade . a que sua magestacle se_ veria expos to 
r· donseq~encia do p<roeeclimento acloptaclo por s_. ex. a em nome ela rainha D . l\fa
j ~a a G-lona; mas deve aiE.cla ;utMa vez r epetir a s. ex. a que, quaesqu m• que se
Um as C(i)nsequencias, sua magesik'lde não póde p ennittir que a auctoriclade que 
le oomp~te se affronte impunemente . 

St a?an~o assignaelo r enova a s. ex. a o marqnez el e Barbacena os protestos da 
la slllats cli~tincta consideração. 

0 ecretana dos negocias estrangeiros, 4 de fevereiro ele 1829 . -A s, ex. " 
marquez de Barbacena. = Abm·deen. 

Officio 

(N. 0 8) · 

"V"ol I~.rr.() e ex.m' sr .-Cheg·aram a Liverpool quatro victimas da execranà.a r e 
cor~~:o ela T e_rcei1:a, cujos são : o briga~eiro ~- Ig~acio de Oast~llo Bra:n~o, o 
ilha cll de a~·ttlhena Caetano Paulo Xavwr, J o ao Steuve de Séguter1 capttao da 

L a Prata, e o ex-carJitão mór das ilhas das F lores e Corvo. 
ir pat~cgP q:1e o consul me participo~, man~ei-lhe dizer que, ~os que q~üzessem 
cll'e . a ortugal, lhes fornecesse me10s, ass1m c<;>mo aos que qmzessem Vll' a Lon

s' e que estimaTia muito que algum o quizesse faze1' pa!'a me informar do ver-
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dadeiro estado d'aquella ill1a; antes d e r eceber a minha r esposta partiu para aqt~ 
o brigadeiro D. J:.o·nacio de Castello Branco , que cheg·ou hontem. Chegm·a.m em nu- . 
seravel estado, q~w se pócle suppor depois de tantos tormentos : disse-lhe fiz esse 
um relatorio, que remetto, não precisando eu recommendar pessoas por quein os 
factos fallHm. · · 

O coronel de artilheria. pretende, apesar ela perda ele seu s b ens, a que se 
comprometteu no t etmd que assignou, como consta do papel que os mandou 
sah', ir para Portugal jli,sti:licar ? t er ·estado a]gun~ tempo_ entre os r eb elcl es e re-

" volucionarios (no que fe>'l serYlÇO grande a el-ret) e mms que tudo para dar os 
pl::Ínos ele ataque ela ilha; qlie :inellior elo que elle ninguem o pócle fazer, e assim 
partirá na pT~meira occasil~o em clireitura a Liverpool em vindo aqui para irem 
pelo paqüete o~ outros indivíduos ; continuarei a prestar-lhe os meios para sub
sistirem, se asstm for elo agrado de sua magestacle. 

Deus guarde a v . ex.a muitos annbs . Lonche·s, 5 de fevereiro ele 1829.-In.mo 
e ex.mo sr. visconde de Santái'em.= Visc onde de A ssew. 

Documento,;;, que se r efere o offic io s upra 

Vicente Pei~eihi el e Matos, escrivtLo da correcÇão e policia em toda esta comarca 
ele Angra, ilha Terc~ira, etc. 

Certifico que em meu poder e cartorib se aeha a portaria e mappa de <que 
trata o r ec1uerimento r etro, cr0 o t eor é o seguiút <'} : A junta provisoria encarregada 
de manter a legitima auctoriclacle de sua mag·estade a rainha a senhora D. Maria TI, 
manda, em nome ela mesma augusta senhora, qüe v. s. a previ;na a t odos os in
clivicluos, constantes ela r elaçFio inclusa, que estando implicados no crime de r e
bellião contra os legítimos direitos ele sua magestacle a rainha a senhom D . Maria TI, 
nossa legitima . soberana, vão sair para fóra d' esta pro'vi.ncia, e. que a cada um 
cl'elles v. s .a faça a:'.lsignar üm t ermo, cbm todas as formalidades da lei, em que 
declarem que não Mio de entrai· em 'Por tugal, nem em nenhuina .elas ilhas perten
centes a esta província clui~ante o espaÇb ele seis '!nozes, contados ela data dos su
praditos termos, debaixo elas p enas ele p er cler em as süas casas e bens e1n qual
quer parte ·havidos, salvo nb Caso ele antes se acharem perdoados p ela mesma 
augusta senhora. Por esta secretaria dará v. s. o: parte ele assim o haver cumprido 
c r emetter á os instrumentos leg;aes . 

D eus guarcl~ a v. s .a _Secreta.i'ia cltls negocios ecclesiasticos e de justiça., em 
Angra, 28 ele dezembi'o ele 1828 .=Alexand?·e ]J{a?·tins Pamplonc~.=Sr. inten
dente geral ela .policia.- Cuiiipra"se, Fclfl'inlw. 

" 
Relação dos individuas de q\ie faz menção o officio d;esta da~a 

O brigadeiro, D . Ignacio de Cast ello Branco i o coronel, Caetano P aulo Xavier; 
J eronymo Botelho ele Sampaio; Diniz T eixeira ele Sampaio; Manuel ele A vila; 
Manuel ele Lima ela C_am~i·a ; Antonio Moniz Barretb ~ Luiz Meirelles elo Canto e 
Castro; J osé Vieira de Betten~ourt; J osé Machado Homem; J eronymo Martins 
Pamplona; Luiz José Coelho; Manuel Thomaz ele Bettencourt; Matheus Coelho 
ela Rocha; Silvestre lYioniz P~checb ; João Sieuve ele Ségüier; João Marccllino de 
Mesquita Pimentel, e Luiz Gomes Pilmplona. · 

E stá conforme.= Visconcle ele Asser;tc~ -·~---- ~-

Oflicio 

(N. 0 4 9 rcsemdo) 

Ill.mo e ex . mo sr . - Na ent;evista ele hontem com lord. Aberdeen, continuou 
es te ministro dizendo que o estado ele negocüi.ções em Portugal não podia fi.ca1' 
por mais tempo assim, que cada dia se complicavam mais, c agora ainda mais 
com as outras potencias (o que alludia á coilclucta elo governo francez) : que não 
podia conceb er como o governo portuguez n ã:o eohhe'Cia a sua vercladeil·a posição, 
que estava t22o proximo ela sua ruína, que cada dia pei'orava, fazendo-me ver que 
o meio lmico de se saír cl'este embaraço em o casamento, sobre o que r epetimos 
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toda'• rrs , ~ d l ' . ·~ ~ , c Iasoes, e parte a parte, que ta.ntas vezes temos Clto, e vejO qLtc a opi- . 
lllao e sempre a mesma. · . 

O principio de que parte é que, t endo sido reconhecido por toda·s as potencias 
0 

senhor D. P edro, pelo t er sido em Portugal, e t endo-se r econhecido todos os 
, act?s que cl' elle emanavam, e a senhora D. Maria ela Gloria como rainha, era 

lllUtt? . concecler O que se conce_dia, de el-r ei continuar a r einar i que tudo quanto 
!lladt~ ta da r çcepção c~ ' esta sen~ora em In&-laterra não qt~eria · diz~r nac~a, porque 

reaLnente tmha sido. recebida como rmnha; respondi que a tmham r eceb1clo 
~omo rainha, porque -assim o tinham querido sem outro motivo a.1gmn; se se tra
. a~s~ do senhor D . P edro, podia dizer-se que tinha sido obecleciclo eiu Portugal e 
J lll:~ a a ~ua carta, etc ., ma~ que a senhota D. Maria não estava no mesmo caso, 
porque fot feita rainha por mn decreto, o . qual se nao jmou,· porque não é, pela 
sua Aatureza de clecr eto, obj ecto juravel, ainda que a carta o tenha sido. · 
v ·.

1 
s 1:asões, ele uma e de outra parte, são sempre as mesmas , e conheço que o. 

l) :~~~d~u'o 111otiv.o é ter~m os gabinetes _ de yienna e Londres persuadido o il~
) 1- 01 .do Braztl a venfica1· a sua abclicaçao e a mandar sua · filha, e _que nao· i1oc ein decentemente tornar a mandar-lhe como simples princeza sem t er em feito 

fagLtma c~usa em seu favor; est e é o grande embaraço, e tudo o mais qua:nto se 
~~~ ?:1 cltga não toca o ponto essencial ; e err:quanto ~ sto se não .decide ele a]g~n~a 
ag .enl, es te governo quer conservar a mm;> perfmta neutl:alicla.de·; a amblÇlW q ?r a e o duque ele W ellington j ulgo que é o ele ser o pacificador da Europa; in-
tu~a-o bem a nossa posição, que póde dar causa a uma guerra europêa. 

1. t~ upposto ter ido ha dois dias mn correio a P arís exr)l'essamente a sab er as ns l'lt ~ l . . 
lU cçoes c o governo para com o nosso no momento actual, p01s que o l)roceeh-
p· ent~ do commandante da fragata no T ejo e outras noticias, · que r emetto por coRa, I 0 d.eposito dos refugiados no Havre, os offer ecimentos que se dizem ele mr. 

q. ye e ele N euville não annunciam a neutralidade cleclaracla anteriormente, em quanto 
ne a boa f'J. l' · · · di · lU . , c c ~:; e este governo prova-se na maneira por que 1mpe ram que a pn-

g; ~na e:Kpeclição elos refugiado s desembarcasse na Terceira, ct~os detalhes vão na 
e azeta Globe~ e que julgo j á elevem saber -pelas fragatas que foram áquella altma 

c1;~ me consta t er em voltado para Lisboa. 
est an:tbem a phrase do duque ele W ellington ao ministro ele Hespanha., sobre 
ria e obJ ecto, não deixa duvida das suas intenções : clisse-lhe que nunca consenti
i c ~ue «cette banr:le ele ?"évolutionnai?·es débcwqne à Te1·cei?·c~n, e creio que o que os 
f~~tueta sobre isto é achar um meio ele impedir aos que saírem do Havre se n ão_ 

e~ ~os mesmos casos em ·que saíram ele Plym_outh: . . . 
der ch a lord Aberdeen que demorasse para hoJ e a lJarttda do paquete para po
o·ar ~anelar por elle o discurso do tlu·ono na abertura do pad amento (que vae na_s 
~:\as ela t~rcle ele hoj e), o que gr aciosamente me fez; tamb em ánmmciou t er-se 
ell~c fclo r etn·ar o agente dos paqu.etes, o que esp ero faça b-om effeito p elo quQ D trá elo consttl. . 
vis e[ts guarde a v. ex. a Londres, 5 de fever eiro de 1829 . -Ill.mo e ex . mo sr. 

con~ e ele Santar em. = T??:sconde de A sseca. 

Informações anne xas 

i .• 

cl~ U.f !gnacio P erestrello Marinho P er eira, qu'e foi tenente coronel do r egimento · • 
btu:~ ICias ele Barcellos, b em conhecido em Portugal por seu genio inquieto, tur
dias n °. e a,veniQso (sic); partiu d'aqui de Londres, pouco mais ou menos, ha qtúnze 

]'P?"1a Pol.·tugal, embarcando em Falmouth no paquete. 
t ein °1 encan·egado ele promover a r evolta nas , províncias elo norte cl'aqnelle 
elll ~: ,a'Oncle tem relações e alguma influencia. E natm·al que saísse ele Lisboa 
para .ta:Jo de almocrev e, ou outro similhante, e que assim ande clivagando de terra 

er:ra. 

A.in~lle "tem :·elações com Luiz elo Rego, que se suppõe achar-se em Viarma. 
e va a que Lu1z elo Rego não , me1·ece conceito aos liberaes, com tudo embri~ga-se 
que e tÇL~·a onde o levam.- E sogro elo celebre Roelrigo ela, Fonseca Magal11ães , 

0 
c n ge em t uclo, c é, emfi.m, llm homem sem caracter; n' estas circumstan-
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cias talvez conviesse nuüto fazel-o observar muito de perto em qualquer logar em 
que se ache . 

Mas voltando ao dito Perestrello, a nota junta dá uma idéa do que é este 
homem. 

Londres, 3 ele fevereiro de 1829. • 

Nota para a seoretarin, a que se refere a informagiiõ supra 

a 

I"'nacio P eresti·ello Marinho Pereira., ele Ponte de Lima, e ten<mte coronel do 
regi~erito ele milícias de Barcellos, foi para França em cadete em 1808, e re
gressou para Portugal depois da paz geral; é Jogoso e de genio altivo. Estudou 
a arte "etel'inal'ia e seguiu na tmiversidacle o curso mathematico . 

.Quando em 1820 appareeeu a rebellirto do Porto estava elle em Coimbra, e, 
por se mostrar muito ~ddido ao systema li~e_r~l, cl_ei·~:~p.~lhe os revolucionarias. uma 
porÇãb ele tropa do reg1mento 22 e do de m1hmas de Coünbra, para rç.archar, Jlmto 
com b Sepülveda, sobre Vi~?:eu para atacar o general Victoi'ia1 o que desempenhou 
muito bem. 

Appareceu em Lisboa com a intitulada ,jünta _provisoria; uffo consta, porém, 
com evidencia ql!le parte teve nos acontecimentos do dia l~ de novembro de 1820, 
0 que se sabe é que logo que Manuel Fernandes Thomaz, lVIoura e_ outros entraram 
de novo para a chamada j1mta do governo, elle foi preso e recolhido ao castello, 
e isto no mesmo dia em que foi mandado saír de Lisboa Antonio da Silveira, e 
de1Jois foi mandado saír para fóra ela capital. 

'Quanclo Oancliclo J"osé :X:'tvier serviu de ministl'o ela guerra, tentou ser tenente 
coronel do exe1'cito; não o pôde, porém, consegtur. 
· Qqando se formou a divisão transmontana em 1826 logQ se uniu ao Luiz do 
Rego e foi por elle empregaclo. Seguiu o exe'rcito commanclaclo pelo mesmo Rego, 
e entre ós serviços que fez nota-se o ter defendido a ponte ele Chaves sobre o 
Tamega, obstando a ssim á passagem do exercito do marquez de Chaves. O regi
mento n. 0 21, que tinha ficado prisioneiro, se passou para elle, o que consta por · 
Hm officio que dirigiu ao governo, o qual foi inscripto em 1un diario e dizia n'elle 
«qtte nern tinlw Jeito ct bcwbct poT se ctchct?' rnuito occtpctclo>>. 

Deptlis tla retirada ela dita clivisão e elo combate elo clia 23 ele março, Luiz elo 
Rego o nomeou guvernador ele Chaves, aonde se conservou até que finalisou o 
systema liberal, fuginclo depois pa,i·a Hespanha, quando el-rei nosso senhor foi res
titniclo aos seus inauferiveis direitos, passanclo cl'ali a Gibraltar e depois a França. 

Lisboa, 13 ele julho ele 1825. 
. 2.• 

Por este paquete \f~D mais papeis incendiarias para Lisboa, iclenticos aos que 
foram no paquet~ passado. A um tal Abel Dagge vão alguns, cujo sobrescripto 
vae p.a fórma que está escÚl)ta no b~lhetejmlto, e com a mesma letra. 

E bem natural serem estes lJapeis clirigiclbs ao consul geral ele sua magestade 
britannica em ·Lisboa. · 

Lá vão tambem elos taes papeis a um João Teixeira Mello, negociante elo Porto 
(e _hoje escondido em casa elo consul geral do BraziJ), debaixo elo nome clr. Libo
rio . Este tal lYiello cortesponéle-se pa,ra aqni, e nt.o só pede dos taes impressos 
(tendo recebido já mtutos), mas remette lJara aqui as noticias que elle, e <2_utros que 
"taes, f01jam ahi a desígnio para inquietar os arrimos tlos bonsporft1guezes e pro
mover a inü•iga: foi elle quem remett@u a tal pi.·oclamação que o embuste o ma,is 
grosseiro attribue tu sua magesta:de a impel:atriz rainha) ct\i'o infame papel a,ppa
receu logo em um jornal ingle2 daclo p-a1'a este pelo desembargador Sampaio, 
membro activo do clttb elo negociante Marreco. 

Um elos propagácl0res elas icléas subv.ei·sivas em Lisboa é um tal José lYiaria 
ela Silva Freire, que reside, segtmclo parece, na ru:a ele S. Bento, ~ qual tamben1 
se corresponcle para aqui, e diz, entl·e outras causas, que a revolução esteve para 
arrebentar, que n\una hoite não se deitou para se ir reunir atJs amigos que têero 
trabalb.aclo, etc. Este hobJ:em é hoj-e um vadio e .jogador; ·dissipoet a fortuna de 
sua mulher (e a elo negnciante José tla Silva Ribeili·o) e apenas_ é apto para pro-
pagador ele noticias, etc. ·· 
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. ~on~iria que a policia fizes se vigiar a loja de um :f'aúqueiro cha.matio José 
Dmt~ (que esteve preso ultimamente), onde se juntam alguns demagogos e se falia 
em liberdade. Por· outro lado este homem corresponcle-se tambem para aqui, e diz 
que distribuiu pelos amigos os papeis que d'aqhi se lhe mandaram. 

. c;hegaram ante-hontem a Lonelres, vinclos no pemiltimo paquete, . Gaspar José 
Rtbetro e Marçal José Ribeiro, seu irmão, aquelle thesoüreiro que foi ela policia; 
e est: offi.cial da. secretaria de estado elos negocios elo reino, em coriseqU:encia ele tr tncl? apanhada pela policia a corresponclencia que lhes ía cl'aqui ele L_ondres, 
c e Jose Balbino,. e isto no act_o de saír de casa do ctms1il gei:al elo Braztl. E s.te · 
~'l.so tem a~eclrontado um pouco, falltLmos elos emigrados que se acham aqui em 

onclres e que sabem d 'este acontecimento. · 
Londres, 3 ele fevereiro ele 182$:); 

• . 3,11 

.No dia 30 elo mez passado saham mais elúzentbs e tantos voluiltarios elo cle
postto de. Plymouth com destino á ilha Terceira ou ao Havre, quando ahi não 
~ssam desembarcar. Resta ali muito pouca gente, anelarão apenas por 1ms qui

entos emigrados os que se conservam ainda em Plymouth, os quaes por todo 
este mez deverão saír cl 'ali; indo os paizanos paa·a onde quizerem. . 

E spalhou-se no domingo em casa. elo marquez tle Palmella que João Carlos ele 
Salc~anha (ha muito tempo que se assigna conde) tinha desembarcado na Terceira; 

. porem esta noticia não se verifica. 
O marquez de P almella recebeu pelo ultimo paquete de Buenos Ayres, q'\.le 

~co1~ no Rio ele. Janeiro, uma .carta escripta pelo proprio p1mho do imperador do 
razi~, em que lhe dizia ql.1e jamais annuiria ás .proposições ele lorel Strangford,·ao 

qual Já tinha desenganado ; que continuasse com os soccorros aos emigrados, e 
qne em breve iria sua :filha para Portugal. . . 

. A marqu~za ele Palmella, uma elas pessoas que certificou isto, acrescentou que 
R 'lill~ eraclor pedia o auxilio ela Fx~nça,para collocar sua filha no th~·ono, ~ q:ue _a 

nssia tambem protegia este negomo. E um facto ter Hycle ele NeuVJlle fmto msr
nuar_ ao tenente coronel Gama Lobo (que foi do conselho militar que se formou 
na Cidade do Porto por occasião ela revolta que ali teve logar em maio passado), 
e que hoj (l se acha em París, que tanto elle como tod.os os emigraclps porfuguezes 
que se acham em França podiam, se qui!zessem, transportar-se para a 'rerceira G bordo ele uma fragata franceza que seg·uia 'viagem para o Rio de J aneiro . O dito 

ama Lobo communicou isto officialmente ao marquez ele Palmelb. 
b O marquez ·ele Palmella já está outt'a vez na melhor intelligencia com o Ita-

ayLana; no domingo passado lá :t'oi jantàr a c-asa cl'este. · 
ondres, 3 ele fevereiro ele 1829. 

.4." 

de .Os · .ex-magistrados .que saíram d'aqui _nos fins . ele dezembro ou principi~s 
Janeno para 'a Tercerra, escreveram officralmente ao marquez de Palmella, Çh

~:ndo-lhe que tinham chegado em 13 ele janeiro á Terceira, que no dia 9 encon-
raram. um brigue de guerra inglez na altura elos Açores, o qual, fazendo signal 

ao naVJo. em que elles íam; este climínuiu o seu panno até que pasi!ou a seu bordo 
dmpoffimal inglez que, clepois ele r evistar o navio e perguntar pelos · transportes 
le lymouth, os àeixára seguir o seu destino; que á vista ela Terceira anelavam 
c nas fragatas , uma coiveta € um brigue ; que pelo telegrapho se soubera na ilha 
que quatro dos tnt.J.isportes de Plymouth que estavam proximos, dizendo-se ali 
q~~ as fi:a~atas lhes. tiniram feito fogo, e remat'am o seu o:fficio dizendo os logares 
~l a .que tinham sido nomeados pela junta. Estes mesmos homens escreveram a 
a gnus elos seus amig·os, a quem dizem o mesmo, püuco mais ou menos, segundo 
~ 8 d~:t~s que temos visto, nas quaes acrescentam que se não for reforço ele gente 

I eno será muito mau. 
l) 19 

1
Cabreira tambem o:fficiou ~laudo parte ela opposiç"ão elas fragatas inglezas e 

ec Pc ~ meramente o soccorro ele gent~ e dinheiro. 
mão .a.rece que tres ho~ens ela Terceira, que se encontr~r:,m c~ll_l as armas na 
V. t' 

1
J?assa;ram a ser fLlsrlaclos, I)Or sentenca ele uma c0mnnssao nnlitar Cl'eacla em 

n· uc e l 1 · · 1 ~ · 1 c a ei marma decretada em 1827 pelas extmctas camnras ele Portng::t ; 
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entl•etàlito não d~lmos isto como 11m facto, ainda que hoje se asseverava em alguns 
círculos, tantg na .!Jl;aça como entre os ·emigrados, os quaes com as noticias da 
'.Perceil'a andam aterraclissimos. 

Chegort hdje ~l Londl'es o tal Matcos Ascoli, ele que t!'nnqs fallaclo ; esteve em 
casa do marqüez de Pahnella, pata qrtem troüxe papeis de Lisboa. 
, Amanha pela man~ã ?a-vemos ~le estar c_om este homem, na casa onde se fe
cham os papeis incendianos que vao para L1sboa pelo paqliete . 

Lonclres, 3 de fevereiro, ás oito horas da noi-te ele 1829. 

Um caixeiro elo :Mm·reco recebeu por este ultimo paquete de Buenos Ayres, 
que tocou no Rio c~e J au~ro, u~a c~rta de um seu Jrmão, que foi guarda, livros 
ele Fernando Carnmro Leao e v1ve amda em casa el este, na qual lhe cliz que os 
negocios de Portugal se iaJ?l arranjar, casando a senho~a D. Maria da Gloria com 
o senhor D. Miguel, 'e danclo-se uma amnistia, o que lhe tinha assegnrado, n~o só 
seu patrão, mas algLrmas pessoas empregadas no paço e de consideraçilo que íam 
a sua casa. O dito caixeiro do Marreco mostrou esta carta a diversas pessoas, 

. mas depois foi Teprehendido pelo mesmo .Marreco, ordenando~lhe que a rasgas
se, porque o que n'ella se clizia era mentira. 

Londres, 5 de fevereiro de 1829. 
6 ." 

Marcos Ascoli diz que mui. to se deve a José Ferreira Borges, que este esti 
de intelligencia com outros (cujos nomes não disse nem foi conveniente perguntar) 
que se acham escondidos em Lisb.oa; que a revolução rebentava de certo, em cujo 
acto sairiam todos os presos para se reunir á tropa, e bem assim os· immensos 
militares que se acham escondidos n'aqtwlla capital; que, apesaT de todas as cau
telas, os presos da torre sabem tudo quanto se passa, e tanto que depois de 
o Galvão Palma estar na ele S. Julião, para onde passou do Limoeiro, lá chega
ram ás suas mãos, bem como ás dos outros presos, os impressos que foram d'aqui 
de Londres; e que, finalmente, só lhes faltava dinheiro para distribtúr pelos sol
dados, mas que a esta hora já estaria prempto; veremos se poT este homem se 
póde descobrir o fio da conjuraçao e quaes os seus cabeças em Pe~·tugal, se bem 
que a este respeito. já se disse como ceTto, que José Fm~reira Borges, Fonseca, 
Rangel, J.Yiirancla, Agostinho José Freire, e outros, são os que se acham á testa 
da revolução em Lisboa. Ha uma ci:rcumstancia que se torna notavel1)orque coin~ 
cide muito com o que acima :ficou refeTido, que é dizer hoje o bacharel Monteiro 
a um tal Segurado, que foi da secretaria ela· policia, ás . segu-intes formaes pala
vras : «Por ora não sáio êl,'aqui, porque nós breve vamos para Portugal; a revo
lução a esta hora tem arrebentado em Lisboa, porque j::'t là está o que faltava, 
que é dinheiro7 o qual não quizeram ali dar quando se mandou ordem para isso, 
visto que esta OTdem não ia em fórma mercantil como agora foi ; em 1rma palavra, 
os homens offerecem as suas cabeças se á r evoluçã0 se não fizer agora)) . 

Ora este bacharel Monteiro está todos os dias com o marquez de Palmella, 
janta sempre <!om este e é muito d'elle, e tudo isto combina com o que se i;em 
ouvido a José Balbino, e com tudo o mais que se tem descoberto e dito nas no
tas antececl entes . Junfa-se a isto a s_aída do tal Perestrello para Portuga~ ~ ache
gada no ultimo paquete de 1rm elnissario c1o consul geral do Bi:'tzirem Lisboa, 
chamado Francisco de Burgos, empregac1o n'aquelle consulado, o qual trouxe of-. 
:ficios para o marquez de Palm<::lla e p~ra o Itabayana, e sáe sabbado, igno
rando-se ainda para onde vae. E bem natural que o tal consul do Brazil, que 
tanto tem trabalhado para a r evolta, seja um dos que apromptou o dinheiro, e 
outros, Francisco Antonio de Campos i, viuva, J.Ylencles, etc. 

Lonches, 5 de fevereiro de 1829. 
7• 

João Carlos de Saldanha, não poc1enclo desembarcar na ilha Terceira, foi cla.r 
comsigo e com os seus em Brest, ele onde officiou ao marquez de Palmella, clizendo-

t Teve depois o titulo de barito de Villa Nova ele Foscoa c tomou parte muito adiva nos 
negocios poJiticos. exerceu o cargo ele ministro ela fazenda, foi p:u do reino, etc. 
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lhe 0 que se tinha passado com as fragatas ing-lezas, e pedindo soccorros, visto 
estM·em nas circmnstaucias ele pedirem mna esmola. O marquez mostl·ou-se·muito 
~angado~ com esta noticia, e disse que João Carlos não tinha cumprido com as 
m~tmcço·es que levou, as quaes o obl·ig·avam a seguir viagem para o Rio de J a
fen·o, ~o caso de não poder desembarcar na Terceira, e que elle, em vez de fazer 
sto, fo1 para Brest. 

ia JA·~ fragatas inglezas fizeram e:ffectivamente fogo sobre os transportes em que 
c oao Carlos de Saldanha, e ficou morto de uma bala um soldado elo 18. Alguns 
~11f.PÕem que as taes instrucções, em que falia o marqüez ele Palmella, obrigava~ 
. 0~° Carlos a não desistir do desembarque emquanto as embarcações ele guerra 
~n~~zas não fi~essem fogo sNobre os transportes, _ ~ jamais a seg~lir vi,agem p~r_a 

10 ele J aneuo quando nao podes sem desembarcar na Terce1ra. E, toclaYla1 

cer~o q:le logo que João Carlos saíu ele Londres os ela roda do marquez de Pai
me a dissemm que seria bom, no caso que o duque de \7\T elling-tou mandasse al
g~~ma. embarcação de guerra para impedir o desembarque na ilha Terceira, que 
~: ~s fizessem fogo sobre os transportes para desmascarar por uma vez o governo 

g ez e appellar para a França. . . . . . 
Londres, aos 5 de fevereiro de 1829. 

Oftlcio 

.. TIL mo e ex. mo sr . - Ti v e a honra de r eceber os officios que esse governo me 
~lmgiu com .as datas ele 19, 22 e 23 de janeiro, e levei, como cumpria, o seu 
1
:nportante. conteúdo á presençp, Qla rainha minha senhora. Por noticias que che
f~~ ele França, v~jo desgraçadamente em parte confirmados os receios· que a 
t ~ltluoa elos o:fficios d' essa ilha me havia inspintclo, IJois que · os quatro navios de 
sansporte que levavam seisceutos homens debaixo elo commando do general 
tlda.nha, e que haviam chegado no dia 16 elo mez passado até quasi ao ancora
c Ot~ifiro ela villa ela Praia, foram com e:ffeito embaraçados pela esquadra ingleza ele · 
Ver ca.r o seu intento, matando um homem a bordo de um dos navios, ferindo 
01~~~boo, e obrigando as embarcações a r etroceder. Os navios entraram ultimamente 
arn ados em Brest. · 
t nh Ahi ac~ar<t, pois, ã ju.nta a justificação mais completa elo que varias vezes lhe h . 0 escnpto e talvez lhe custasse a acreditar, elas immep.sas diffim.udacles que 
0 s~avam á partida dos soccorros que sua magoestade ha tanto tempo tem desejado • 
:u~ar para a clefeza cl'essa leal cidacle, diffic1ucbdes que se têem IJrocuraclo supe-
rar a to elo o risco e a troco ele aVlUtaclas sommas ele dinheiro,· e que ainda não 
per · · o co mt~uoa.mente a esperança ele vencer, ao menos em parte, acloptanclo di:ffe-
~e~tes mews para embarque elos nossos r efugiados, e fazendo sair alguns cl'elles 
~s ~ortos ele França, debaixo ele cli:fferentes bandeiras, como reconhecerá na rela

Çao Inclusa. Deus permitta que ao menos algm1s cl'estes navios cheguem a bom 
porto i confio especiahnente nas promessas que me fez o portador cl' este officio, 
que · · . · ele e pento cl'éssas costas, e que se tornará merecedor de boa r ecompensa se . 

sempenhar a sua palavTa. . 
. cl O proceclimento elo governo britannico é sem cluvicla o mais barbaro1 e uão 

- ~0 e r eputar-se senão como um abuso da força, contrario às leis elas nações. 
rnllll~a-se sobre o futil pretexto ele querer manter mna perfeita neutralidacle, affir
t oan ° que esta so:ffreria1 se se permittiss~ que elos portos ele Inglaterra fo ssem 

0~
0;as ao. soccorro ele qualquer elos partidos que dividem a nação portugueza, não 

ilhs ante 1rem estas tropas desarmadas e em navios mercantes com destino a uma 
St a q1.1e está e sempr e se manteve debaixo elo governo legitimo ela soberana, que 
e la ~agestacle britannica l.·econhece como rainha de Portugal.. Todas estas rasões 
la illlutas outras servirão de materia; a 1.m1a renhida cliscussão cliplomatica, e n'cl-

a ~ se fundará um solemne }Jrotesto. Entretanto as rasões ele pouco valem contra 
c torç · 
pa ~o a

1
, e a verdade do caso é que este gabinete, apesar ele ser contTario á usur-

n~Ç.ao. c: corôa portugt1eza, deseja comtuclo que a contenda t ermine por meio de 
ll~~c~~çoes, e não o por mua guerra• ci':"il. Em confirmação cl'isto remetto a v . ex.~ 

xemplar elo chscurso que pronunmou hontem na abertura do parlamento el-re1 



de Inglaterra, o Cj_ltál assaz manifesta que est e sob erano contimí.a a clesapprova.J.' 
e a não r econhecer o governo elo u surpaclor i. 

Em presença, pois, elos esfor ços que, por ordem ela nossa augusta soberana, 
se t êem praticado e continuar ão a praticar para auxiliar a v. ex.a e seus honra
dos collcgas, assi~ como a va1orosa e leal guarnição na clefeza cl 'esse importan
tíssimo baluar te é b em ele esperar que se mantenham firmes e animosos em tão 
honrada emprez~, certos ele que a gl01·ia e o favor ela no ssa augusta sober ana hão 
ser em propor ção elo ri sco e ela cli:fficulclacle elo seTviço . 

Não podem tambem tar clar Tespostas elo Brazil, que esperâmos sej am ele na
tureza a melhorar o estado ela nossa justa causa . Entretanto, a tyranrúa não se 
consolida em P ortugal, antes, segtm clo as noticias que ele lá t emos até 25 elo mez 
p assado, vacilla cada clia mais sobre o throno usurpado, ·nem cl eixaTá por certo 
ele contribuir para a sua quécla final a o0nservação cl' esse centTo ele ficleliclaclB, 
em que v . ex.as tão dignamente se acham tlollocados . 

E, pois, em nome e por ordem expressa ela rainha , minha senhora, que clirijo 
a v . ex.a, para que o faça constar a todas as auctoriclacles e habitantes ct'essas 
ilhas, a express~o elo justo r econhecimento de sua mages tade, e da esp erança que 
t emos ele que ha de a. final triuniphar de todos os obstaculos a ca'usa ela legitimi
clacl e e ela liberdade. 

P ar ece cer to que a mesma fragata ingleza que obstou ao clesemb~rque elos 
· emigrados, embaraçou as embarcaçges ele guerra dos r eb eldes ele continuarem o 

seu bloqueio. Se assim for, diminue en:i. parte o risco de uma nova aggr essão 
contra essa ilha, e tambem o de ser ein inter Q.eptaclos alglms navios que d'aqui 
for em. 

Não p erco el e vista o clesej o que v . ex. a m arúf'esta, ele qtte uma fragata bra
zileir;:t appar eça n 'essas ilhas . Infelizmente a fragata Izabel n ão voltou, como 
v. ex. as suppõem, para Inglaterra, e a outra, que se acha aqui immecliatamente 
ás ordens ela r ainha minha senho1:a, não poderá ir emquanto se não decidirem 
algmnas duvidas , que me lisonj eio de desvanecer brevemente. 

D êu s guarde a v. ex.a L onch·es , 6 el e fevereiro ele 1829. - Ill.m1 e ex.mo sr. 
Diocleciano L eão Cabreir a . = JJ1cwquez de P almellct. 

O fficio 

111. mo sr.-Recebi successivam ente as suas cartas trazi.clas pelo s1·. D. Luiz 
Victorio de Noronha e pelo capitão Praça, assim como a de 2 elo corrente, vinda 
p elo correio inglez. B em pócle v. s.a p ensar quanto fiquei mor tificado lJela noticia 
da chegada a Brest ela exp edição que ía para a T erceira . A opposição elos navio s 
ele g uerra inglezes j á eu r eceiava, como v. s ." não ig nora ; por ém, o que não se 
podia prever era a r esolução tomada p elo general Saldanha, ele arribar a Brest, 
a qual exige que sua mages taele mande prpcecler a severa investigação par a ver~
:ficar se cumpre impor ao sobredito gener al a r esponsabilidade que sobre si tomou, 
afas tando-se das suas instrucções, que· ll1e prescr eviam seguir viagem }Jara o Rio 
ele J aneiro, no caso de não poder elesembar car na ilha, ou se é forçoso attribuir 
o acontecimento á falta de viver es e insu:fficiencia elos arranj os feitos lJelos incli
vicluos que em Plymouth se haviam incumbido dos aprestos ela exp edição. 

Na confusão e embaraço em que esta noticia me collocou1 ãcno-'ili."8âinda hoj e 
na impossibilidade ele dirigir a v . s .a e ao gen eral Saldanha as ordens ele sua 
mages tade a rainha minha senhora ; muito mais por ser em hoj e e ámanhã dias 
mui occupaclos com a exp'edição ela mala elo Brazil. Ver ei se depois ele ámanhã 
posso expedir um elos dois expressos que vieram. 

O p eior é que se vão esgotando os meios p eclmiarios, nem sei ainda como 

t A traclucção 'elos dois paragmphos que se referem ao nosso paiz, segundo transcrevem a 
Gazeta ele Lisboa e um }JCrioclico liberal, é cl'este te01· : 

«Sua magestacle lamenta qtle as suas diplomaticas relações com PortugnJ ainda se achem 
necessariamente suspensas. 

«Vivamente interessado na prosperidade da monarchia portugtteza, sua magestade entrou 
em negociações com o chefe da casa de Bragança, na esperança ele terminar um estado ele con
sas que é iucômpativel com a permanente tranqnilliclacle e ventura ele Porbtlg·al. , · 



93 

será pos~iv.el occorrer às despezas, que dobrarão com este fatal accidente. Claro 
est~ 9-u~ não ha direito para se exigir ele mim o impossível, e que os recurso~ 
lJJ.Ul limitado s que até agora tenho tido a fortuna de grangear para os applicar ao 
\occorro elos leaes portuguezes emigrados não chegam para paga1· as enormes 
c espezas elo seu transporte, e muito menos quando é preciso pagai-às duas vezes. 
. Por emq~1anto só me occorre r ecommendar a v . s ." que, em nome de sua ma

gestacle ficlehssima, agradeça ao ministro elos negocios estrangeiros ele sua mages
~~e el-~·e~ ele França a generosa hospitalidade que se concede aos nossos refugia
c os, solicitando, emquanto eu não posso prover á ·sua subsistencia, a continuação 
temporaria das rações, que tão primorosamente lhes foram j á subministradas, 
i crescentanclo a explicação necessaria para que e~se gabinete conheça que não 
10i1ve ela nossa parte intenç~LG previa ele recorrer á hospitalidade franceza, antes 
~~. 0 

. con:rario se adoptaram medi elas para que os refugiados seguissem fl,té ao 
azil, nao conseguindo clesembaTcar na Terceira. 

h Se~·á justo que v . s.a dirij a a expressão mais viva elo reconhecimento da rai
~ a mmha senhora ao ministro da marinha, el e cujos sentimentos sua magestacle 
se ac~a .?~m inteirada . O procedimento elo gabinete britannico a nosso respeito é Q ma1s lllJusto e barbaro. -Nfio pócle designar-se senão como um abuso de força. 

ualquer, porém, que sej a o nosso bem ftmdaclo resentimento, e as mecliclas que 
sua mas;estaele, dirigidas pelos conselheiros a quem seu augusto pae a confiou, . 
~~ssa VIr ~ acloptar, não c~nvem P?r ora desafogar em express~e~ ~iolentas, que 

_em ens~JO a desgraças amcla mmores, e tornem este governo m1m1go eleclanlflo 
e ll're{lonciliavel ela causa ela senhora D. Maria II, sobretudo nfio havendo espe
rança plau'!ivel ele que em tal caso out~·;s potencias nos prestem apoio . Recom
lllen~lo, portanto, a v. s. a uma linguagem prudente erp_ publico, ainda que não seja 
poss 1v~l suffocar inteiramente as queixas que temos direito ~e fazer . 

A 1mprensa pel'Íoclica ha de fazer-nos justiça, e poderá v, s.a fornecer sem 
~0fPromettimento os dados necessarios para que o publico avalie exa~t~mente 

lc 0 o que aconteceu. 
Íl' Respondo ao paragrapho ultirqo do seu officio de 21 que v. s. a ainda tem 1:200 
.ancos para as clespezas elo IJr esente trimestre; e )>endo tão apuradas as actuaes 

cn·ctllJJ.stancias, n~io estranhe v . s. íl o n fio lhe remetter por emquanto mais ftmclos, 
0 que farei, se cl'elles carecer el 'aqui a mais algum tempo . 
b Deus guarde a v . s.a L ondres , 6 ele fevereiro ele 1829. -lll. mo sr. N1mo Bar~ 

osa ele Figueiredo . = Mcwqt~ez ele Pctlmellá. 
P . S.- Não vejo que o incidente occorriclo nos eleva fazer abandonar a icléa 

e1ne ~. s .a mesmo ahi ·concebeu para e:ffectuar a viagem ele alguns · dos officiaes 
~te se ~cham n 'essa capital. Ao conh·ario, des~jo que se persista n'ella, se S<;l 

putar muda exequivel. 

Offi.c io . 

•• ~.mo e ex.mo sr . - Supponho que v. ex. a já se acha em Paris, e nfto me can
sa~e1 em repetir-lhe os detalhes que J. á ha de saber elo clesbO'racado exito ela nossa 
exlli ~ - , ~ 

- )<1C çao de Plymouth. Só confessarei que, a serem bem nmcladas as queixas que 
~:cco~mauclantes .das. quatro emb~rcaçõe.s faz~m ·nos clo.cumentos 9.ue hoj e mesmo 
mo:bh, .eleve ter hav1do g~·anele ImpreVIden~Ia nos ~ll~~o~ arranJOS. que em. ·Ply
e lt se fizeram para a v1agem, o qüe na mmha olnmão climana da mcrecluliclade 
e lJJ. que persistiram o general Stubbs e lVIidosi sobre os estorvos que estes navios 
af contTariam para chegar á T erceira. Deus queir a que os outros, ou ao menos 
~i guns, cl'elles, sej am mais felizes, e parece-me que j á agora não farei mais tenta~ 
d vadd es~a natureza, limitanclo-me ás que se acham feitas, e eliriginclo todo o resto 

0 eposlto pa.ra o Brazil. . . 

111 . ~om se:·á que v . ex. a proc1ue insinuar aos reclactorBs ele alguns perioclicos 
se~~s ~uctq:psac~os, sobr~tuclo ao Jmwnal eles !Jébctts1 icléas que sirvam para apre
fo ar ~o _Publico deba1xo elas suas verelaele1ras COl'es o abuso da força, elo qual 
inmt ?8 VIct1mas, a fim ele excitar a sympathia el'essa generosa nação e ela Europa 

etra. 

Recebi o seu officio n. 0 7, e esperó que v. ex.<> se a.ahe inteirado elos ·meus 
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precedentes a este. Agouro bem da sorte do navio que v. ex . a expe_cliu ele Os-
tende. .· 

.A concessão que el-rei de Inglaterra se dispõe a fazer aos catholicos occupa 
de tal mo_clo aqui os -espíritos, e satisfaz tanto o partido liberal, que r eceio ú~o 
h~a muita inclinação da p a,rte cl'es te para tomar vigorosamente a peito a noss~L 
causa. . 

Deus guarde a v . ex. a Lanches , 6 ele fevereiro ele 1829. -In. mo e ex.mo sr. 
Canclido José Xavier. = J.Wct1'9.uez de Palmella. 

Çarta reg·ia 

D. Manuel de Portugal e Castro, elo mel~ conselho, vice-rei e capitrLo geneml 
de mar c terra elos estados ela India. ElJ. a rainha vos envio muito saudar, como 
aquelle que muito prézo . Havendo mel1 aug usto pae o senhor D . Pedro IV, no
meado por seu real decreto ele :3 ele julho de 1827, · ao ip.fa.nte D . Miguel, meu 
tio, seu logar-tenente no governo de Portugal e elos Algarves para r eger e ·gover
nar, na conformidade dt1 carta coJ;tstitucional ela monarchia, e t endo este príncipe 
partido de Vienna cl~ Anstr.ia para a côrte de Lisboa, onde cheg0u a 22 de feve
r eiro elo anuo seguilJ.te ; ali pnis.tm.J. pera.nte as côrtes g·eraes da nação portugueza 
o juramento de fidBlid~cle pre.scripto pela mesma carta constit~lCional. Breve, porém, 

· postergou este juramento, e todos os deveres que elle lhe impunha, u surpando a 
corôa, cujo deposito sagrado lhe fôra confiado, valendo-se para esse fim do assen
timento de míla assembléa por elle mesmo illegalmente convocada, a q ne os trai
dores cleram o nome de tres es t~dos elo r eino, e onde o ·sobredito infante D . 1.1i
g nel se erigiu em juiz e p~rte ao mesmo tempo, tornando-se por isso as suas 
deliberações nullas, írritas e sediciosas. E ste facto criminosissimo foi clesappro
vaclo pelos soberanos meus alli::J,dos, os quaes manifestaram a sua clesapprovação 
pelo modo mais solemne, fazenclo im:rnediatamente sa:ír os seus representantes ela 
côrte ele Lisboa, onde presenten~ente se não acha ministro algum das côr.tes estran
geiras, e encheu de luto a todos os leaes portuguezes . N'este intervallo havia meu 
augusto paé completado, pelo decreto clt1 5 de março ele 1828, a sua abdicação ela 
corôa de Portugal; e para fielmente lt).anter todas as promessas feitas á nação, 
havia effectuaclo o penoso saçrificio ele me separar ele si, e ele me enviar para a 
Europa, bem persuadido que n'isto claw-a ao mundo inteiro a prova da seriedade 
elos seus proc0climentos, e o penhor mais seg1.1-ro da completa inclepenclencia ele ·Por
tugal e separação perpetua elas duas corôq,s. J?orém, a1Jenas aportei á primeira 
terra cl'este continente, r ecebi a espantosa e triste J;J.Oticia elos ·acontecimento;~ que 
haviam tido logar em Portugal; pelo que me clelibm·ei a passar a este reino, onde 
sua magestacle britannica, meu antigo e fiel alli~clo, me r ecebeu e tratou como 
soberana e r ainha ele Portugal, e onde agora me acho rodeada ela mais digna e 
melhor parte de meus fieis súbclitos ele todas as classes elo estaclo, os quaes , 
para consepvap illeso o j~ramento que antes me 'haviam virtualmente prestado, 
quando ju)'aram a carta constitucional da .monaFc}).ía, aqui o ratificaram depois ele 
haver sido notificada a completa abdicaç·ão de meu augusto pae. Estes honrados 
portuguezes, mio perdendo de vista o seu mais sagrado dever , ele me restitLÚl' 
.os meus J?einos, <?.l'0a coJiPa foi traiçoeiFamente usurpada, faz~!P--<?.~_ll.C.Cessarios 
esforços papa conseguir tão justo fim; e brewemente, com' ajuda e favor ela Divina 
P rovidencia, espe~o estfj.belecer a sécle da monarchia em terra portugueza, que 
nunca reconheceu o clomin~o elo usuvpacloc~:·, emquanto se não resüLbelece_na capital 
do r eino, onde dentro em pouco ha ele s~F abertamente obedecida a minha legitim::t 
auctoridacle. Portanto, v0s OJ:deno e mando que, logo que esta r eceberdes, façaes 
em todas as te'l-ras cl'esses meus estados proceder á ratificaçao elo juramento que 
já me foi prestado, e pFoclamar a minha SOberania COm todas as solemniclacles elo 
estylo, lavrando ele tudo os competentes autos, de que logo me enviareis copias 
~uthenticas ·; e ulteriormente tornareis todas as medidas e dareis todas as provi
dencias para r epellir e castigar q~1aesqner tentativas que possam fazer-se para 
n'esses domínios ser proclamado e obedecido o u surpaclor da minha corôa. E, a 
fim ele que vossos esforços sejam proveitosos, vos aactoriso para r emover quaes-
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q~ter empregados civis e militares cl1ésse es.taclo e dos g-overnos que lhe são subo r
dmaclos, que não merecerem a vossa confiança, substituindo-os logo por pessoas 
ele conhecido zêlo pelo serviço ele Deus, meu e ela nossa patria; clanclo-me parte 
~. t~clo e qualquer pro?eclimento que tiverdes c~1n as sobrecl~tas aq.ctoriclacle s, 
0 ~ervando o vosso reg1mentó, e pondo alem cl'lsso em pratlCa todos aquelles 
me10s .que julgardes convenientes para se estabelecer, firmar e consolidar a minha 
a~ctonclacle e clireitos magestaticos, que tão legitimamente nte pertencem. Do vosso 
; elo e caracter es1Jero que haveis ele m1.mprir qtl.anto sou servida o1•denar-vos, 
azeuclo que esses estados, theatro ele tantas acções ele heroisnw e honra portu

gueza! não sej am manchados com o ferrete ela traição, e n'elles se guarde illesa 
a fé JUrada e a lealdacle que tanto distingue os .meus fieis subclitos . O que me 
parecel~ .determinar-vos para que assim o cwnpraes sob a vossa mais estricta res
~onsab1hclacl~de. Escripta no palacio ele Laleham, aos 6 de f0ve):eiro ele 1829.= 

AINHA . = Jlicw·q_ztez Gle Pcdmellct . 

. ~~ mesma confonnidaele e <1'1ta se expecliram oütras, ?nutatis mutandis~ aos 
capltaes generaes de Angola e JYioçambique e ao governado1· ele Cabo V ercle. 

Oflicio 

· Ili.mo e ex . m~ sr . ...:.__ Effectuou-se com polJ.COS dias ele intervallo a abertura das 
camaras .legislativas ele Inglaterra e França. A ele França foi primeiro, e el-rei 
no seu cl1s.curso guarclou um completo silenc~o sobre o estado ele Portugal. 
, ~ste s1lencio, que á primei1:a vista não ag:racla, é comtuclo inte1'pretaclo favo
~ave mente para nós, porque se sabe com certeza que o gabinete britannico clese
J~~~ que cl-rei ele França se exprimisse ele manúra a dar a entender. que os dois 
g_a ln~tes concordavam perfeitamente nas suas idéas a nosso respeito . · 

Nao annui~· a este desejo, é prova ele que o actual ministerio francez pelo 
menos não < bulil.da no sentido elo ele Inglaterra. Para dizer a verdade, considero 
c~~o nm~ grande fortuna o ter falhado a . intriga qlle havia si elo arranjada para f01 0 pr1ncipe ele Polignac á testa elo ministerio fJ:ancez; mas o particlo liberal 
w~ligora ali .tanta preponclerancia, que serão inutt')is . as tentativas elo duque ele 

e R ngton e elo príncipe ele ).Vletternich para formar um ministerio apostolico . 
A emetto inclusa mna gazeta em que se contém a 'falia ele el-rei ele Inglaterra. 

8 
phrase a respeito ele Portugal n~o faz menção ela chegada ela rainha minha 

~nhora a este reino, como houvera sido ele desejar, p'orém, não é tão pouco total-
e~te clesfavoravel, nem indica intenção immecliata ele reconhecer a usurpação, o que 

lJOI Aerto ~ã? seria praticavel, vista a opinião que existe a nosso favor em Inglaterra. 
s'bT ~'.! nottc1as ele Portugal chegam até 25 ele janeiro, e apresei;J.tam ainda a pos~ 1 L Lctacle ele um ntovimento ele reacção n'aqt!elle reino . 

Espero, portanto, anciosamente pelo paquete para ver se esta quarta t13ntativa, 
(l~e va~ fazer-se, terá melhor resultado que as anteriores . A saucle do senhor 
f.~ al\e Ia-se restabelecendo, ainda que muitos persistem em acreditar que as suas 
r~~~~ c ades mentaes se acham ep.fraqueciclas, e que tem algmna l<:Jsão interna. De· 

81· · 1
' 0 descontentamento vae,se estendendo a toclq,s as classes, e parece impos" 

ve que h . l 1 l . . Nl" ayt c e conso i c ar~se a usurpaç~o:' · .. 
clir .. <lO ha tempo para clal' a v . ex. a not1c1as pollttcas elo vesto ela Europa, e só 
co~L 

1
em poucas palavras que os francezes evacuam a GFecia, depois ele a terem 

panP eta,:nente resgatado, e que os rnssos se prep.~ram pa~·a uma seg·uncla cam-
A't' na? obsta~t~ os esforços que se estrio fazendo p~ra os induzir a fazer a pa~. 

tann· lllator nohCla n'este mon).ento é a ela r esolução to~acla pelo governo bn
ter ~co ele conceclm· aos catholicos ele Irlanda os clil'eitos lJoliticos reclamados, 
est:u~'t~clo . ~'esta maneira ínespel'aclamente a questão que ha tanto tempo agita 
app ~ 01~ re1nos áce1:·ca ela <:lmancipagão elos catholicos . Este negocio encontra a 
po/ovaçao ele quasi toda a gente illustrada, e é bem ele receiar .que ao menos 
' Dgora consolide este ministerio, que nos é tão adverso. 
couclee~s guarde a .. v . ex.11 Lonch·es, 7 ele fevereiro ele 1829.-Ill.mo e ex.mo sr. 

c e Sabugal. = Ma?YJ.Ztez ele Palrnella. 
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Nota 

O abaixo ass.ignaclo, tendo recebido a funesta noticia do acontecimento que 
teve logar no ancoradouro ela villa da Praia, a respeito de quatJ!O navios mercan
tes qt~e levaram refugiaao s portttgtlezes, acha-se na precisão (sem a perda de um 
só instante, e emquanto não replíca á nota ele s . ex. a o sr. cvnde ele Aberdeen, 
de 4 cl'este mez) de rogar a s. ex.a o favor ele dar t1ma resposta explic~ta ás se
guintes pergtmtas, a fim de evitar a repetição ele novas desgraças . 

l,o Oppor-se-ha o governo ele sua magestade britannica a que os emigrados 
po1,tuguezes que ainda se acham em Inglatem·a (officiaes 011 empi.>egados civis) se 
embarquem para a ilha Terceira? 

2. 0 Oppor-se-ha o governo ele SU/.1 magestaele britannica a que .os emigrados 
portuguezes, que foram repelliclos ela Te1•oeim, e agora se acham em França, se 
embarquem em navios não ingl~zes para a ilha Terceira? . 

3.0 Emfim, oppor-se-ha o gqve:r.q.o de sua magestacle britannica ·a que os subdi
tos ele sua magestade fidelíssima, que tenham posto os IJés no territorio britan
nico, e que ago1•a se achem em França, ou em outra parte elo continente, possam 
dirigir-se á Terceira l.micamente pelo fa,ctq qe haverem uma vez posto os pés no 
territorio britamlico? 

O abaixo as signaclo te lU a honra de repetir a s, ex. a o sr. concl~ qe .A,.b e:rcleen 
os protestos ela süa mui alta aonsicleração.' · 

Londres, 10 de fevereü•o ele 1829.-: Maq·qut3~ de Bm•bacena, 

· ofliçi~ 

TIL mo sr. - Dependendo as resoluções que sua magestacle ha ele tomar ácerca 
dos refugiados portuguezes que se acham no porto ele Brest, em primeiro logar do 
resultado elas diligencias que se estão praticando com muita clifficulclaCJ.e para ar
ranjar alguns meios pecuniaTios, e em segundo logar' cla resposta que se espem 
aos quesitos qtte o sr . marquez ele Barbacena officialmente dirigiu a este minisr 
terio na nota ele que remetto copia, reservo-me expedir pelo capitão Praça as 
ordens terminantes ele sua magestaele relativas aos refugiados. Aproveito, eT).tl'e
tanto, o regresso elo secretario cl'essa legação para transmittir a v. s . a algumas 
instrucções que eleve observar quanto antes . 

Já no precedente officio preveni que seria conveniente manifestar ao ministro 
elos negocias estrangeiros ele sua magestacle chl'istianissima, e com especialidade 
ao ministro ela marinha, os sentimentos ela mais viva gratielão ele sua magestacle 
a rainha minl1a senhora pela prompta, genm:osa e franca hospitalidade concedida 
aos seus subclitos leaes n'um porto ele França, assim como a impl'essão profunda 
que este proceder, sobretudo quando se compara aos so:ffrimentos que os defen
sores ela legitimidade tivm,a,m em HespllJnha a á clu}eza oom que foram Fepolliclos 
pelo governo britanniao, eleve p1:ocluzir em todos os oDrações portuguezes. 

Advirto que a mencionada communicagão deverá sm• vm:bal, não sendo poi.· 
modo algum opportuno que se expl'essem por eSCl'ipto queixas ou recriminações, 
por justas e fundadas que sejam, contra as potencias que desgraçadamente tanta 
infiuencia podem ainda exercer sobre . os negocias ela nossa clilac~ada _p i,htFia. 

A linguagem de v. s.a, tFatanclo-se elo acontecimento que ora teve logar na Ter
ceira, deverá comtudo ser fiFme e sentida, dentro elos limites ele uma decorosa 
censura, e, quando se encontre com o embaixador cl@ Inglatenra, não ha mqtivo 
para que lhe oaculte estes mesmos sentimentos . 

Pelo que diz respeito <t prop:l!'ia pessoa ele sua magestacle a rainha a á conti
nuação ela sua resiclencia n'este paiz, . são ele impoFtanaia muito Sel'.i.a as conse
quencias que lJocleFá te11 qualquer resolução que se aclopte, pa1:a que os inclivi
dnos sobre os quaes reaaíl'ia a responsabilidade, hajam ele deixar-se arrebatai; por 
icléas ele clignidacle offenclicla, dando qualquer passo nocivo aos soliclos intm•esses 
cl'aquella senhora. Sua magestacle aqui está sendo hospeda de sua magestade bri
tannica, e longe ele se pocleF queixar elo tratamento cl 'este augtlsto sobeFano, eleve 
ao contrario confessar que não ha casta ele demonstração ele affeoto pela sua pcs-
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soa e de l!espeito pElla sua jm·archia, que lhe não tenha sido prodigalisada, tanto 
pelo l!ei como pela família n~al. Os actos do goverJ;lO inglez são, como todos sa
bem, clistincto:; e indepenclerltes da vontade elo soberano; muitas vezes póde cli
zer-~e que são contrarias a essa vontade, e pelo mesmo principio elevemos nós 
co~stderar como diversas e distinctas as offensas que possam fazer-se á causa ela 
ramha Ininha senhora elas que se poderiam dirigir a menoscabar o seu pessoal 
deco~·o. N'uma p:Üavra, o tex to que deve seguir-se a este r espeito é o ele olhar 
el~r~1 ele Inglaterra como totalmente sem culpa nas medidas adoptada.s por seus 

• lnmtst~·o s , e ele considerar as que dizem respeito a sua niagestacle inclividualment~ 
com? tnelelJendentes das que se referem aos seus nego cios ; alem ele CiJUe não é 
possrvel, ainda quando fo sse util, remover sua m~.ge stade fidelíssima de Ingla
terrl:}, emquanto não se receberem as ordens ele seu augusto pae. 

E necessario que v. s.a assegurE: positivamente a esse ministerio que a arri
bacl~ elos nossos .compatriotas a Brest não foi conforme ás instrucções ele que iam 

. lllnntclos, as quaes prescreviam que seguissem viagem para o Ilio ele Janeiro no 
caso. ele não }JO cler em entraF na 1iel!ceira. A falta de provisões sufficientes para os 
ofiic1aes e para a quantidaele ele gente embarcada são ·os motivos que allega o ge
ner~l Saldanha para S<:l justi:ficat·, e que, a serem em parte vexiclicos, procedem ela 
T.enttencia que houve em Plymouth ele acreditar que o governo britannico se op
pozesse, cotno eu não C"!ssava ele pTo~nosticar, ao clesemba1·que na ilha, sendo 
1ert~ qt~e ~ão faltavam os meios pectmiarios adequados para se fazer provimento 
<e Vlveres , na confDnnidacle das ordens ele sua magestaele. 

_Ao mesmo tempo, porém, que se eleve informar o governo francez de que a 
a~·nbacla foi para nós inesperada, convem muito acrescentar que estamos persua-' 
(hclos cl~ que terá felizes r esultados, porque é impossível que a generosidade de 
s':a magestacle christianissima deixe ele suscitar aJgtms sentime-ntos ele pej o em 
Ot~tyos gabinetes ; e desde j á me parece que se começa a sentir o influxo ele tão 

. ~enefica disposição, pois corre voz ele que se expediram ordens ao commanclante 
08 navios ingleZ;es nos Açores para r egressar, abandonando o bloqueio que se 

achava fazendo. I;} muito a proposito por consegtünte e11uu.cia.r v . s. a a satisfação 
~ube .sua magestade experimentou por motivo ela acciclental resiclencia elos seus 

· su ehtos em França, a fu:n ele excitar: por motiYos ele honr:;i ç amor proprio o go
:ver_no francez a concecleJ:"lluis firanca pr:otecção e a r esistir ás insinuações bastante 
aetrvas, que não cleixarão ele se lhe haver dirigido d'aqui, pa·l";:J. qu~ imite em tudo a 
lnarc~a s~gu.ida pelo gabinete ele S . J~"Lmes a nosso respeito. · 

Depois elos escbrecimcntos acima indicados dirá y . ~ . a ~ n1r. ele Portalis que 
~s l:efugiaclos portuguezes n&o podem por muitos Inotiv?s, 8 sobretudo por f~Llta 
e . recurso~ strffi.cientes, permanecer nem em França nem· om Ingh.terra, e que, 

po_rtanto, a resolução ele sua magestacle é que pa1:tam ~mm~cliatamente para a Ter
cena, quando o possam fazer com segtu·ança, ou no caso contra~·io para o BnLzil. 
O' O que actualmente deYerá peelir~se qm nqme dfl I:)Ua rqag:estacle ficleli ssima, ao 
c.O:verno francez, r eduz-se aos pontos segtúntes : 

Lo Que não se ponha estorvo algum á pal'ticla elos nossos r efugiados, ou s~j a 
~a.ra ~ ~,n"Lzil, ou para q~wlquel.i outm l~QntQ para o.ncle s_e dirij am, com. a simples 
ec~maçao de que v. s.a se acha auctonsaclo a fazer .offimalmente (se o .Julgar con

Yentente). ele que elles sairão desarmados, e se não dirigirão a qualquer t erritorio 
qne esteJa actualmente debq.ixo elo domínio elo governo r ebelde, nem il:ão com
l1le~ter n~nhum~ aggress·ão . Estas srio as mesmas seguranças que se deram ao g-o
:uino bnt~~ico, e quy não ha motivo par~ se não cla~·em ao governo francez·, se 

. ~ as ex1gu. Parece-me que era convemente auctonsa.r algqem .em Brest para 
~sltar os navio~; e fazm: constm~ ele um modo solemne que f:lS :refugi~clos entra-

m e sáem desarmados. · 
sido2

·o D ev_erá v. s.::f, como fica clito, agradecer os soccol'l;os Cl,e ~ivEjres que têem 
h l forne~tclos espontaneamente, assegurando que E?ll-& ~n~gQstacle fidelíssima os 
c a c_e cons1clerar como uma divida ela natureza ~ mais sag-rada, e pede qt~e sej am 
e O~bnu~clos por m~s algum tempo, emquantQ ~e não .en-yiffm Ji 'aqui q,s .ordens 

8 mews necessanos pa:t;a se fa,zerem os supprimentO f? . 
3.o Bem longe ele ser a arribada elos nossos emigrados a Brest um motivo para 

7 
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suspender as diligencias que v . s . a estava fazendo para obter q~1e algtms dos nos
sos officiaes fo ssem transportados á Terceira n'mna fragata fr~11nceza, eleve ao con
trario induzir-nos a fazer com mais imitancia essas elili.gencias; e assim ordena 
sua magestade que v. s .a o faça, advertindo comtuclo que é este um assumpto que 
me parece c1ever tratar-se particularmente com o ministro ela marinha, _e se pos
sível for com mais reserva elo que houve no principio, sondo obvio que um favor 
de similhante natureza encontrará objecções por parte ele muita gente em Fra.nça, 
e devé tambem excitar a;lguma·opposição elo governo britannico, uma vez que haja 
publicidacle antes ela execução. , · 

Em officio separado darei a v . s .a conhecimento completo ele todas as cit
cumstancias que prececleram a saída ele Plymouth elos nossos refugiados, sendo 
muito conveniente que v. s.a possa rebater as maliciosas arguições e calunmias 
que n ão deixarão ele espalhar -se, e de que vejo uma amostra nas gazetas ele França 
ele 4 e 7 cl'este mez, sobretudo se ellas forem apoiadas pelo influxo ele algüm per
sonagem official. A principal base em que se ha ele fcmclar uma accusação contra 
mim, é a ele pretender que eu dera a minha palavra ele honra de que os navios 
íam em clireitura para o Brazil. A esta calumnia p6c1e dar-se l.rma denegação for
mal, pois existem cartas minhas ao duque de W ellington, que provam a notificação 
que lhe foi feita logo que se re~ebeu aqui a. confirmação de não ter a esqua
dra portugueza eifeituaclo o desembarque e invasãq que se projectava na Ter
ceira. 

Concluirei dizendo que se v. s. a julgar que ha alguma possibilidade ele se 
obter elo governo fra.ncez uma garantia a favor elos refugiados que d'ahi saírem 
para a ilha Terceira, erma vez que passem elas embarcações em que se acham para 
outras com a bandeira franceza, será e~te o maior serviço que possa nas presen
tes circumstancias faze r-se á rainha .minha senhora, e está v . s ." auctorisaclo a 
r;olicital-o em seu real nome, poclenclo allegar por motivq su:fficiente a demora oc
casionada pelo procedimento illegal elos cruzadores inglezes, e a consequente pro
babilidade ele que o governo rebelde aproveitará este intervallo para enviar em
barcações a cruzar em frente cl'aquella ilha, e talvez para annunciar o bloqueio 
cJ'ella. 

Julgo escusado advertir que os clocm:p.entos que remetto devem.ser consiclera
c1ós como reservados, sem que, porém, v . s .a deixe de fazer uso d 'elles, e até ele 
os mostrar confidencialmente, quando assim o entenda conveniente ao real serviço . 

A nota elo sr. marquez ele Barbacena pócle ser mostrada a mr. ele Portalis, e 
no caso ele que deseje ter COJ.)Ía p6c1e ·dar-se-lhe, asrrim como a mr. Hycle ele Neu-
~k. . 

DcmJ guarde a v . s .a Lonclres, 11 ele fevereiro de 1829 .- 111. "' 0 sr. Nuno Bar
bosa ele F igueireclo .=111a?·quez ele Palmelln. 

Decreto 

A junta provisoria encarregaclu de manter a legitima auctorichcle ela se.nlJOr[L 
D. :Maria II, no real nome ela mesma augLlsta .senhora, decreta e manda o se
guinte : 

Artig·o 1.° Ficam suspensas por mai.s dois mezes as formalidades que g.amn
tem a liberclacle individual s6mente para os casos respectivos a re.b_elli.~Q..e- invasão, 
mas no caso de prisão, seirl: culpa formada, clar-se-ha aos presos a nota, com de
claração elo motivo da sua p1'isão, nome de accusaclores e testemcmhas, havendo-os, 
e em um praso rasoavel: 

Art. 2 . 0 A junta, em nome ele sua magestacle, p6cle suspender e demittir elos 
lagares ele magistrados, juizes e empregados publicos, sem clepenclencia elas for
maliclacles designadas nos artigos 121.0 e 122.0 ela carta, ficanclo a seu carg·o ela r 
conta a sua magestacle elo seu procedimento na f6rma ela carta ele lei ele 10 de 
dezembro ele 1826 . · 

Art. 3. 0 As ordens passadas e publicaclas aké aqui contra os" rebeldes que 
desde o dia 22 ele junho passado se têem rebellaclo contra os inauferiveis direitos 
ele sua magestacle, continuam n. ter cxocu)-ã.o. 
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~ Todas as auctorid~"tL1es , a quem o conhecimento d'este decreto e sua e:s:ecu-
çao pertencer, o façam cumprir, guardar e. executar. · . 
. Alexandre lVIartins Pamplona Côrte Real, secretario elos n egocias ecclesias
t1~0~ ~ de justiça, o faça publicar pelo intendente geral ela policia, c este trans
mtttn·a aos magistrados a quem pertencer copias authenticas elo presente pam 
0 fazerem patente nos seus auditorias . 
C Sa~a das sessões em Angra., a 11 ele feyereiro de 1829. = DiocleC'ia,no L eão 

ab?·eM·a = J or'1o Jo sé clct Ctmha F e?'?'ctz = José Antonio cl(t Silvct To?·?·es = Ale
:ccmd?·e ~via1··t ins PamploncG. 

Officio 

(N. 0 50 rcscryado) 

b . Ill. mo e_ ex. mo sr. :- O m_odo por que as frag~tas inglezas impediram o. clesem
.llir_que na Ilha T ercena venfica-se, e p el~ manena por que o r eferem os JOrnaes , 
segundo as participações dos mesmos ex-o:fficia~s . · 
. E ste g?verno UJincla não recebeu participaçãp p:fficialJ como se preencheu o fim 
a q:ue se tmham proposto manclarall). ~·etirar as fragatas ; clisse-me lorcl Aberdeen, 
q~le me comm1micava esta .d!Oterminaçãp, para que o gQverno lJortuguez tomasse 
as suas meclidas , que elles da sl1a pa"!:te ·tinJ.tam feito 0 que pocliam, im1Jedindo 
que do s portos ele Ing-laterra fossem ·coiJ.tra Portqg·al ,· lJOré:i:n se os r efn1úados saí-
rem 1 F ~ · · · ~ .r • · ~ c e j rança, que nada mais pocle:ru, fazer, porque se n~Lp querem enga;jar em 
.yma g~1ena,, assim como não nol-a faz em,_ t a:JI!.bem a n_ã<:, c+ue~·em fazer _ror nós . 

1,· ex.. vera pelas gazetas quanto o pa~·tlelo ela oppos1çao se tem quenà.o valer 
Steste acontecimento para atacar este ministe:rio. O:fficiou este governo a lord 
•1, uart pára que chamasse a attei1.9ão elo governo flnmcez sobre o proceclimento 
~é\, fragata fra;nceza no T ejo, e o o:fferecimento ele outra para conduzir alguns re
t gtad.os á T er ceira, proceclimento q1].e era pouco conforme COJI!. os princípios 
E~ .neutralidade que tinham anmmciEJ.dO e do accorclo em qu\3 as potencias ela 

uNopa se achavam r elativame11te aos nossos assumptos. E spero que esta obser
v_alç~o produza o effeito, porque f.'lstou pm:snac1ic1o q1~e as clete:rminações tenham 
S[( o só d H l l N 'l"l "' c1 . . . . c1 

1 
· . . e mr. yc e c e euv1 e, o que nao a m1ra em um mnusteno ou e 

~ac a lli.tmstro faz o que lhe pm:ece; como fez o ministro da gue~Ta, mandando 
qCCllpir pelo· exercito fraucez Athenas e o seu tenütorio, tencloose convencionado 
r~fl. e_ !.e occuparia a lVIorên:. Pelo ma1_s que res·peit~1 aos nefqgiaclos e seus planos, 

10 _me {~s notas que envw por cop1a. 
q J?lsse-me lorcl Ab ercleen que estava: pGJ:suacliclo que o pavticlo revolucionaria 

1:r
1a cles~azer-se ele el-rei nosso senhor, e que j t}lgava que em Pads se tramava 

r· \ conspn·ação com o fim ele assassimu· a sua magestacle, mostrando-se horro
s~:c l cl'~st~l. idéa; mas que espei·ava quê a não pozessem E)m ppn,tica, ·porque cou
n· ·. c e Slmllhante natmeza quasi sempr e se descobrem; comtuclo é bom preve-
ll -se contra os estrangeiros que lá chegarem. 
)ela~allo~t-me muito no Noble, dizendo-me que o pae aqn.i pócle incommoclnr , 
~ele 8 m;utas r elaçõ,es que teJI!., mórmente agoí•a, durante o parlamei).tQ aberto, e 

esta muito mais ao alcance ele o fazer elo que o Ascoli. 
" . Deus guarcle a v. ej:::. a Lonch:es, 11 el e fevereiro ele 1829 .- Til. miJ .e ex. mo .sr. 
d 8CO , l J • • · ' lil.c e ne Santarem. = Tl?.sc.oncl,e d(3 Assew. 

Inforn~açõe$ annexa~ 

1. ~ 

los ~tegou h?j~ pela manhã a Londres o cq,pitão Praça com officios de João Car
at; lle part1e1pa detalhaclameute o que se passot~ eles ele q1,1e chegou aos Açores 

e que se r ecolheu a Brest. · 
res ~~mett~ um protesto que fez lavra:),' a boFclo, e bem q,ssiw um~ copia ela cor
retf . ~cle1;lcta que teve com o commanclante da fragata inglezq, q11.e o obrigou a 

ta~ c aquellas ilhas . · 
flz o dito Praça que uma bala ía matamlo o barão ele Sabroso . 

onclres, 6 ele fevereiro de 1820 . 
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Esqueceu dizm que o officio que recebeu o marquez de Palmella elos ex-ma
gistrados que chegaram á ilha Terceira é dataclo de 20 ele janeiro passado. 

Chegaram a Lonclres, v indos de Li sbo[L no nltimo paquete, o l\1a.rgioehi e 
Bento }.!faria Lobo Pessanha, que foi n.'outros tempos coronel ela guarda real ela 
IJolicia. 'l'ambem veiu no mesmo paquete um capiHto ele brigada, por nome J oao 
Guilherme, o qual fugiu por se achar complicado na rebelliao que se pl'Ojecta em 
Lisboa. Este homem foi fallar duas vezes com José Ferreira Borges a bordo ela 
fragata franceza. I sto foi dito pelo tal Francisco de Burgos, que se appellicla ag·ora 
Borges, nome que nunca teve. E ste Burgos tem estado vivendo com Marcos As
coli em 85 Moon Street, casa que occupavam José da Silva Carvalho e Rodrigo 
da Fonseca Magalhães, os quaes se mudaram para a casa. n . 0 39 111;1, n1.esma rua. 
Toda esta gente est{t pea-to elo marquez ele Palmelb. 

Talvez conviesse interrogar o governador que foi ela torre ele S . Julião, por 
nome Simões, que dizem achar~se proso na mesma tone, para quo declare quem 
foi que lhe fallou para elle deixar saí r Jorge de A villez e alguns officiaes ali pre
sos, a fim ele se acclamar a senhora D . l\bria ela Gloria, e isto antes do Telles 
J orclão ir . tomar conta da torre, ao que elle Simões não quiz ann.uir, apesar das 
promessas que lhe fizeram. 

Quanto a J org·e ele Avillez, diz o t~l lVIarcos Ascoli t0r sido um grande 
transtorno a sua mudança elo castello para S. Juliao. 

Talvez fos se mais proveitoso á publica segurança pm1nittir á mulher elo dito 
Avillez o viver com seu marido na torre, como ella tem r equerido, segtmdo so
mos informados, elo que deixal-a ir ver seu maTiclo. 

Ha dois sargentos na infanteria ela policia que servem, não só para affixar 
os papeis incencliarios que se r emettem d'aqui, mas _para os espalhar pelos outros 
corpos . Não foi possível entrar na indagaç~i.o elos nomes cl'estes sargentos. O tal 
Burgos foi qumn refm,iu isto, por occasião ele dizer que or; taes papeis ,lhe tinham 
dado m1úto trabalho. A oorresponclencia que foi appre1Jenc1icla aos Ribeir·os, ele 
que j á fallámos, tambem continha papeis incencliarios remetticlos por José Bal
bino, e acompanhaclos ele uma carta sua. 

LonclYes, 7 de fevereiro de 1829. 
s.n 

Hoje dizia-se em casa elo marquez ele Palmella, que os cluzentos c tantos cli
namarquezes que saíram ele Falmouth no clia 2 elo mez passado com destino à · 
ilha Terceira, naturalmente tinham seguido viagem para o Rio ele Janeiro, na 
fórma elas instrucções que levava o seu commandante, pois que n~io havia noticia 
algmna de tal gente, tendo saído primeiro que João Carlos . 
· No di-a 12 do mez proximo passaclo foram presos na cidade elo Porto alguns 
voluutarios que se achavam escondidos na mesma cidade . No clia 11 elo mesmo 
mez tambem foram lJresos tres inclivicluos perto cl'aquella cidade, os quaes tinham 
desembarcado e íam ele Inglaterra. T alvez fossem .os que vim:am ha, t empo ele Li
vel·pool. Isto foi clito por um caixeiro do negociante Nobre, que chegou a Londres 
no dia 4 elo corrente1 vindo elo Porto, o qual tambem diz que no regimento n . 0 19 
ha j{L bons solclados em consequencia ele se lhes ter daclc!' dinheiro . 

Hontem chegou a Lonclres o capitão Pombo e mn tal Anclracle, q1w foi capitão 
Oll major ela cav~~llaria da policia, vindos de Sevilha, para onde f'tlgi-:ram elo Alem-
tojo. _ 

Dizem que em Andaluzia ha muito constitucional, em virtucle elas boas htl

ctoriclacles ; que se acham. ali muitos refugiados portqguezcs , os quaes sfio muito 
bem tratados e p1•otegiclos pelas mesmas auctoridacles, e que o padl'e Goes, Do
mingos ele Mello Breyuer e outros estão em. Taimoc.o, na Andaluzia, 

Lonch·es, 8 ele fevereiro ele 18:29. 

O conde ele Villa Flor, que já voltou ele París, veiu aqui em missão secreta 
ele Hyde de Neuville ao marquez; de Palmclla. E ste está muito aftlicto por se ter 
divulgado o offerecimento de I-Iycle -ele Neuville aos emigrados que se acham em 
París, ela passagem a bordo ele uma fragata franceza para a T erceira. 
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M O caso elo offcrecimento foi d'es ta maneira, : Neuville disse a D. Carlos ele 
. asca.renhas e a D. Manuel ela Camara, que, se qluzessem ir para a Terceira, 
eUe, Neuville, lhes daria passagem a bordo ela primeira fragata ou brigue que viesse 
para _o Brazil, bem como a todos aquelles elos emigrados portuguezes que quizes
iem tr, e que podiam por consequencia fazer insinuar isto mesmo, mas particu-
armente, aos seus amigos . · 

D. Carlos previne d'isto o coronel Gama Lobo, e cllz~lhe qlte· o diga aos ou
tros emigrados. Gama Lobo tira-se ele cü.iclaclo s, espalha a noticia elo offei·eci~ 
mento e escr eve para toda a parte, inclusive ao marquez ele Palmella, dizendo 
~~le Nen:Jlle lhe fizera _insi~u~.r, que t anto elle Gama Lobo como os outros emi· 
g aclos tmham á sua cltsposrçao uma fragata franceza prompta a tl'ansportal~os 
kra a TC?rceir~ Eis-aqlu como se pa~ s ol~ este nego.cio, sendo tambem certo que 

ycle ele Neuvllle está bastantemcnte mcltsposto com os propagadores . 
Ha toda a icléa ele que o Burgos, ele que temos fallaclo, e que não veili no 

sabbaclo, como se disse, parte na qtutrta feira para Falm{)uth e cl'ali sairá no pa· 
quete para Lisboa. 

N'este. caso é ele supj:>Or que elle não se atreverá a saltar em. tetta, ou; quando 
0 f~-ç~, S~Ja furtivamente, ou que vá para bordo ela fragata franceza. Dá"se, pois, 
nottLcta cl'isto para se darem as competentes mecliclas em Lisboa á che.gacla elo paqncte. 

ondres, 9 de fevereiro ele 1829 . 
. 5,• 

, ~áNvae por este paquete uma grande porçã'.o ele impressos id.enticos aos i.ncln
sos ' v ao dirigidos a H enrique Daniel W enck e ao consul elo Brazil ele baixo elo 
nome supposto ele elr. Liborio . 
l Luiz de Vasconcellos ta.mbem r emetteu alglms, naturalmente á sr. a marqueza 
c e Abrautes, para se mandarem ao seu destino . 
d O padre Benevennto r emette igualmente alg·u.ns, naturalmente á sr.a marqueza 

e Alorna e á sr . a condessa ele Ficalho. E stes papeis são elo club Marreco. 
cl'e ,O .Bl~·gos não veiu, como se _suppun~a, · mas sáe effectivamente m~ qualquer 
tel ste~ clras para Falmouth e d 'ah IJara L1sboa ; portanto qualquer mechcla ele can

a nao será superfl.tm. Elle es tá escrevenclo hoje para o consul do Brazil. 
Os demagogos estão confiados tanto no minister.io francez como no partido da 

opposição elo parlamento inglez. 
elo Adverte-se que as cartas ele Luiz de Vasconcellos não se julgam bem dirigi
,ts,Lporque aquella se11-hora não consta que se t enha mostrado de ta.l opinião . 

ondres, 11 ele fevereiro de 1829. · 
6." 

Plymouth, 7 ele fever eiro ele 1829. - Senhor: - Não elevo deixar ele informar 
que ele ·· cl · l · l Ver' ~Ots a _mcerteza em que temos es tado c m·a:nte. esta. s~n_::ana a respe~to c o 
r . ~clelil:o destmo elos qttatro transportes com a pnmetra cltVIsao dos r efng1aclos, 
t ede eram-se hoj e despachos do general Saldanha, ele Brest, onde elles chegaram 
0 0 8 e desembarcaral.u . 

Quando os navios chegaram: á T etceira1 j á ali se achavam as embarcações de 
guerra IJO t " l . N . . m 1 < r ugttezas, <Ls quaes, comtuco, os nossos nav10s nao permltttram que os 
S 0_ estassell'l.. O capitão Fitz Clarence, segunclo nos dizem, passou a bor~lo ela 
e~~~ncG e te:e l'tma entrevista com o general Saldanha, o qual offereceti. ele se 
re t egar a sr e {L sua tropa como prisioneiros; sobre o que o capitão Fitz Cla
em~: .cleclaro~l que as suas instrucções eram s?, .e positivas , para impedir o cle~
to a~que elas tropas, e qne se o general persrst1a n'aquella empreza, elle clevra 
ca~~tr as. consequencias sobre si. E ste ultimo, apesar d'i sso, intentou clesembar- · 
1': 1 t' e fot então que os navios inglezes fiz eram fogo ; e sentimos muito clizer que 
"'a aram e f · · b c1 l · · "'' . · enram vanas pessoas a or o c os transportes, entre os pnmenos um ....,Hi]or . 

Ul1.u?esde ent~o não t em embarcado p essoa algtrnla aqui, e os refl~giaclos par ecem 
; esmore01clos com esta triste noticia -1. . 

Ziv . · S . -Incl epenclentemcnte elos navios já antes nomeaclos, o HcGyclon e o Bo
a?> pertencentes. a C. Toxe, têem sido annunciaclos para o Havr e ou para 

1 ~ão consta o nome do signatario nem qualquer outro esclarecimento. 
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Brest: Por noticias de Ply:mouth, de 0, consta que os transportes foram contra~ 
mandados. 

L ondres, aos 1:í. de fevereiro de 1829. 

Oflicio 

Jll. mo e ex. mo si' . - Foram presentes a suü magestaclc os qhati'o o:fficios que 
v. ex.a me enclm.:eçou por via do capittfO P raça, os quaes vieram confirmar a no
t icia da catastr ophe acontecida na ilha .Terceira, ele que j á tinha r ecebido um pri
meiro aviso transmitticlo pelo telegrapho a Patis . Nri.o é necessario dizer quanto 
eleve ter sicl o sensível a toclos os corações portuguezes a violaçao do direito elas 
gentes , ele que v. ex. a e seus leaes companheiros foram mais especialmente victi
mas, violação atroz, tanto pelo acto em si mesmo; como pelas circumstancias que 
0 acompànharam, por haver sido commettielo nas aghas e já á vista elos habitan
tes de umâ ten a p01-tugueza, sobretudo pela maneira desusada e proprüt ele pira
tas, com qüe se intimou a tiros ele bala a ordem elo governo inglez. 

D eve 'v . ex. a estar certo ele que este proccclimento· barbaro causará o maior 
1'esentimento, e que sê r eclamarão o:fficialmente as r eparações q.ne pede o caso, 
e qu~ mmca poderão sei propo1;cionaclas á i:nj ui·ia. 

:Em oúttas cireúmstancias oe'cor r eria a icléa ele dar ü:m.a publica c:lemonstração 
cl:i impressão qlte esta n'btit;ia deve produzir, ~lescontihhanclo a rainha minha sc
nhorá ele ápi;oveitar-se ela liospitaliclacle que lhe tem sido conceelicla aqui . E sta 
detei'minaç~o, poi'ém, i:Uio pócle ser tomadà poi· aquelles a quem o augusto pae ele 
sua mag·estacle confiou a guàhla de sua real pessoa sem uma auctorisação positiva 
do mesmo senhor; alem ele que é mister :f'azei· clistincÇão entre o que procecle cli
r ectamente de sua' magestacle britannica e o que provém elo s seus inihistros ; e n~LO 
pócle ncgar"se que todas as dis tincÇões e prç>vas de inter esse, qhe depenclem n'este 
paiz cl:i espontanea vontàcle elo soberano, hão sido procligalisaclas a sha magestadc 
fi.clelissima, ct'0 a causa e ct~j o s subclitos tanto têem sido p1:ejüdicados pela política 
actual cl'este min:isterl.à,. E xige, ,pois, o intei:!'lsse ele st~a m.oagestacle que ella se 
consider'e Ji'esta occasi fto como hospeda ele el-rei , e não elo ministerio brit~n
nico . _ . 

D epois de quálificado o acontecü11ento elo clia 16 ele j aneiro debaixo elo seu 
principal ponto de vista, i sto é, como :violação flagrante. do s nossos €1ireitos, como 
um abuso ela fo rça; contrario aos mais· sagrados pr incípios clâs leis das naçõ~s , 
t ambem eleve i'eputai~-s e C<?IDO um golpe fatal, ct1j a consequencia p'ócle sei· a perda 
ela ilha T erceirà, uniêo r efugio ainda existente em territorio ,por tuguez aos clefen-
sore~ ela legitimidade. · 

E de esperar, todavia, que algtms cl:os nayios que saíram ele Plyniouth e elo 
Havre, depois ela partida ele v. ex.h, t enhan1 chegado ao seu destino, protegidos 
pela bancleira americàna, .ou .conseguissem illuclir a vigila.ncia elos cruzadores ; e 
n'esse caso confio qüe a ilha ficará sufficientemente guarnecida até que se consiga 
c:ffectuar sob melhotes auspícios á 'viagem ·elo s leaes por tuguezes que se acham ás 
orclens ele \7. ex. a, e converter a T e'i:ceira n'um baluarte inexpughavel, onde pela 
segunda vez e com mais successo elo que na usu:rpa'ção ele Castella, se ]Jr epare a 
quécla elo clespotl.smo . Posso asscgura:r a v. ex.a que sua magestaele, apesar ela 
sua tenra iclade, . compadece o seu so:ffr imcnto, e já sabe clar .valo:Lws -sacrificios 
que por ella Sf! fàzem . 

Deus guarde a v. ex . a Londres, 12 de fcvereil.;o ele 1829 . - In. mo c ex. mo sr. 
Jo~o Carlos ele Saldànha Oliveil'a e DamÍ. =1Vlcwq~6ez de Pctbnella . 

bfli.cio 

ill .mo e ex. mo Sl' . - Ü conte'Ó.clo elos quàrtto officios ele V. ex . a, que tr ouxe Oca
pitão Praça, é tão impor tante, que me r eservo necessariamente r eS]JOnder mais 
em extenso · n'outra occasião. O principal obj ecto qué n'elles se trata, isto é, o 
obstaculo encontrado ao desembarque na ilha Terceira, não póde encarar-se senão 
debaixo ele um só ponto ele ·vi sta, e o procedimento de v. ex . a, especialmente a 



103 

sua co1:resp_?nclencia com o capitrio vY alpole, mereceu a approvação ele sua mages
~'lcle, amcla q_ue houvera siclo ele des~jar q_ue se evitassem as expressões ela t1"0JXt 

~ ~ett comrnanclo, onlens ela snct sobenmct, e outras analogas, q_ue fornecem a este 
~llllsterio o pretexto ele qualificar a expedição com o caracter de militar, e ele 
:;_;lstentar, posto q_ue infLmcbdamente, o acto do commanclante ela fragata ingleza 
.I.cetn,qm·. 

Emquanto, poróm, á outra paxte tambem importante elos seus offi.cios, desti
nada a .explicar os motivos ela arribada a Brest, não se pócle deixar de considerar 
q_nc a mobscrvancia das suas instrucções clá motivo a f'Lmclacla inculpação, ou 
contra 0 a· · · J· " 1! 

, c .s que tngu·am a expecuçao1 ou contra os q_ue a lJl'cpararam e 10rneceram 
0 ·3 lnanhmentos . . 
na N~o _pretendo discutir aq_ui as . consequencias :qt~i s ou menos favor~vei s, q11c 
E _opuuao de cada um possam vn· a r esultar elo regresso d'estes navJ.O.s :para a 

l.UOJ.)a. V. ex . a sabe melhor do que eu, que essa consicleracão nada d.IlU.lnue a 
responsabiliehtde dos q_ue têem ::t seu cargo a execução das o/clens soberanas . 
l Qualquer, poróm, que s~ja para o serviço ele sua magestade, ou para o bem 
c a sua causa., o effeito d,.esta arribada, é inclubitavel que vae desde jà occasiona:r 
um. ~tcre scimo ele despeza tal, que excede todos· os calculas que haviam sido feitos 
~J~ra obter CO!lll grande custo os meios pe01.miarios proprios para a susteutaçã.-ü c 
t 

1 a~sporte até lts ilhas ou até ao Brazil, ela quasi totalicladc dos cmigraclos por-
nguezes. V. ex. a não ignora ele onde provém os recursos que tenho ao meu al

cance, nem pócle duvidar ele qtw haja limites, tiDs dependentes da vontade alheia, 
outros de cliffi.culclacles que nfiÓ me ser.::'t dado SUJ.Je.rm:·, quaesquer que sejam os 
lllb~18 esforços . Este teín siclo o objecto ela minha maior nnciedadc ~les cle que re
ce. 1 ele París noticia telegTaphica ela sua entrada em Bt·est, B tem sido tambem o 
pr·1 · a1 ..., 

• 1101Pc motivo ela minha tardança em escrever-lhe, bem como da demora elo ca~ 
P~tão Praça n'esta ciclacle . Sinceramente elevo participar a v . ex. a q_ue a ·esta hora 
~ao tenho ce1·teza ele pocle1· arranjar. :ii.melos suffi.cientes para enviar-lhe os soccor-
108 de q_ue p1·ecisa, o que não eleve causar admiração alguma nas actuaes cir
cnmstan.cias,· sendo ao contl·ario quasi incrível que se tenha podido até agora pro-
ver .rt m t ~ d '1 · 3 I · c1 l · -. " anu ·ençao e tres m1 mmgranos, pe a maiOr parte as c asses supenores, 
e a proporcionar-lhes r ecursos ele conclucção até ao Brazil. 1 

.
1 
En~retan.to espero brevemente exp13clir o capitão Praça, e por clle irão as pro

~lc enc1as que forem possiveis, e as 01·elens ele s·na magestacle sobre o futuro eles-
no ela expeclição. -

J ~. Deus g'llarcle a v . ex . .a Lonch·es, 12 ele fevereiro de 1829. -lll.mo e cx.mo sr . 
oao Carlos ele Saldanha Oliveira e Dmm. =Mcwquez ele Palmella. 

Oftlcio 

t DL mo e ex.mo sr . - Remctto a v . ex. a um apontamento elos clifferentes protes
d~'> qu~ elevem ser feito s pelo~ capitfies elos quatro transportes, especialn:,ente pelo 
' navw russo, que e ele sentn· nl:to recebesse tambem alguma bala, e nao procu
~a~se seguir a sua viagem independente elos outros, a fim ele que se desse um 
~l~ d ele violencia contra a bancleira russa, sobre ú qual poclesse recaír uma fun
e~ a reclamação . Assim mesmo bom será escr13ver o capit~LO ao seu embaixador 
r tLonclres, reclamanclo perdas e damnos, e lavrando desde já ahi o protesto pe
ca~ e 0 seu consul. A derrota ele cada um elos navios eleve ma.nclar-se authenti-
ac a, porque <rma das principaes clefczas elo capião W alpole ha ele :t\Uldar-se em lh1

e. 0fu t~·a?-spo~·tes n1:io estavam ainda debaixo ela protecÇã:o ela tel'l'a, e em que elle 
bal~ .ngn·a S1g:nae~, aos qua~s cllcs não ~heclece~ram, ante~ ele lh~s atirar ?o~u 
W 1· Ilto ~ue dtgo e mera C011Jectura, por 1sso que o relatono o:ffimal elo capltao 

aj(o: amda n.~io chegou: .. 
ai . :Uoo outr?srm convementc que v . ex.a peça uma v1s1ta da alfanclega ou ele 
a1?lllna auctol'lclacle cl'esse porto, para que possa constar que os navios não têcm 

lnas a bortlo. 
J, NDeus guarde a v . ex .a Londres, 12 de fevereiro de 1829. - TIJ.. mo c ex. mo sr. 

'0 ~'° Carlos ele Saldanl1a Ol.ive.ira c Dmm. = 1J1cl!l'qibcz de Palmellct. 



104 

Officio 

ntmo e cx.mo >~r . -Como possa ser necessario que o encarregado ele negocias 
ele sua mao-estaelc em París receba informações circumstanciaclas, e por testemu
nha ocula~~ ele tudo o que diz respeito ao acontecimento ela ilha Terceira, e ao 
estado actual ela expecliçfio ; e sendo outrosim provavél que o ministerio francez 
desejará antes fazer crer que os soccolTOS que houver ele subministrar, ou os fa
vores que fizer, são elirectàmente solicitados pelos refngütdos J.JOrtuguezes, mas 
não reclamados por qualquer agente cliplomatico; ordena a rainl1a minha senhora 
que v . ex.a envie a París o coronel Pizarro, a fim ele tratar os referidos obj ectos 
de accorclo com o encarregado ele negocios ele sw1 mngestaele, ao qual escrevo 
n'esta mesma data para que tome as conveniente.s meeliclas para se efl'ectuar estar 
viagem. 

Deus guarde a v . ex.a Lonch·es, 12 ele fevereiro ele 1829.-Ill.mo e ex. mo sr . 
J o~io Carlos ele Saltlanha Oliveira e Daun. = .Ll!Ia1·quez de Pal1nella. 

P . S .-Esqueceu-me dizer que sua magestacle approvo~l os papsos que v . ex . a 

cleu depois ela chegada a Brest, e as cartas que dirigiu ao prefeito e a mr. Hycle 
ele Neuville . 

Officio 

rn.mo e ex. mo si'. _:_o objecto mais essencial ele que hoj e tenho a informq,r a 
v. ex.a é ele uma natmeza bem clesngraelavel, e deverá maguar vivamente o co
ração ele sua magestaele imperial. O 1ninisterio ing1ez, não obstante as represen
tações que dirigi ao eluque ele W ellingtoh e o protesto official que lhe foi com
municaclo pelo marquez ele Batbacena; não alterou as instru~ções que havia claclo 
aos seus .navios ele guerra para se oppbrem ao desembarque elas nossas tropas na 
ill1a Terceira, e verificoü-se no diâ 16 de jaheiro esta barbara violação elo direito 
das gentes, como v. ex. a poderá ver pelo p el'ibdico incluso, no qual se acha t:mn
scripta toda a corresponclencia qu~ o Mnimandante tle mna fragata ingleza esta
cionada n'aquella ilha teve com o general Salclanha, a Ct~as ordens íam quatro 
transportes com seiscelitbs homens sem armas, que saíram de Plymouth, como 
·iá informei a v . ex. a, e chegaram nb .dito dia ao ~~ncoraclouro ela villa ela Praia, a 
m.erios ele ineia lcguti ela nossa costa, e estavam já ptestes a lançar ferro e co-

. meçar o seu desembarque .. O moclb que se emptegou ainda augmenta a atrocidade 
elo caso, porque a fragata ingleza, antes ele haver significaclo as suas ordens, co
meçou p'or atirar aos transpo1;tes tilgúns ti]:os com bala; tm1 elos quaes matou tun 
homem elo r egimento n; 0 18! e fetiu dois ou tres: 

Sinto não poder mandar hoj e o officio que recebi elo general Saldanha, e que 
me foi dirigido de Brest, onde os quatro navios, que se acham debaixo elas s'uas 
ordens, entraram arribados; seglll1clo elles dizem, por mt>tivo ela má qualidade 
elas provisões, sobretudo da agua qu·e levavam, e pot se acha\:em nimiamente 
apinhados ele passageiros . o certo é que ainda não posso conhecer quem tenha 
verdadeiranietite a culpa ele se não seguir a orclem que, em nome ela rainha mi
nha senhora; havia elaclo, ele colitimtar a viagem para o Brazil, no caso ele haver 
impeclimento insti.peTável para a entrada na T erceira, sendo evidente que, ou o 
geneTal Saldanha é r espdnsavel pelà não execução d'esta ordem, ou o general 
Stubbs, commaliclarite elo deposito, pelo mau arranjo em que se. alkga que foram 
os navios . 

Para que v . ex. a meihoi· conlieçã. t6clas as circmnstancias el'este negocio, r e
metto-lhe copias c'ol11 os nuineí·os de 1 àté 11 da correspondencia que tive com 
os genúaes Stubbs e Saldanha antes ela satela tl''esttt expedição, e elas instrncções 
que foram da'd!as ao seguncl'o. . 

Tambem remetto copias ele duas cartas de Ntmo Barbbsa, para que v. ex.a 
veja a maneirà poi' i{n'e se tem cblhp'ort'àelo até ag·ora n'este. negocio o ministerio 
francez. _ _ 

Todavia seria uma chimera o espérar que o gove]:n'o 'ele França se eompro
metta em uma contenda com a Inglater]:a, aelopütrndo à h'Osso r espeito tml proce
der totalmente clivérso elo que segne este governo . 
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Por ngo1'a a intenção que tenho, ele accorclo cóm o marquez ele Barbacena, é 

lh
cle mandar para o Brazil os quatro navios, logo que se tenham proviclo elo que 

es falta para continuar a viao·em . 
. D~lVO dizer que a publicação que h~je se fez no Tim.es) que incluso remetto, 

f~1 J61ta sem minha auctorisação, e creio poclel-a attribuir :i impruclencia elo ca
pltao Praça, que me trott..~e os o:fficios elo seu general, e que n'esta occasião por 
certo faltou a todas as considerações que devia. 

Este assumpto impol'tante para nós vae com toda a brevidade ser cliscuticlo 
no parlamento, cc~jos membros mais influentes do partido liberal se dispõem a 
l) ecl.n· explicações aos ministros. 
" Para isso já a maior parte d'elles têem tido commünicações commigo, e me 

teem pedido a leitura elos principaes documentos, çlç que ha.o ele ter conheciment~. 
l~pponho que os ministros se defenderão lançando-nos em rosto todas as possl

;vels ~~cusações ele impruclencia, espírito revolucionario, etc., etc. ; isso porém 
pouco Importa, e oxalá que os nossos esforço-s procluzissein algmn bem para a 
causa. 

Deus gnarcle a v. ex.a Londres, 12 ele fevereiro ele 1829. - Iltmo e ex.rr.o sr. 
conde ele Sabugal. = .lv[cwquez de Pctlmellct. 

Oftlcio 

~I. mo e ex. rno sr . - O marquez ele Barbacena contíntta nn sua conespondencía 
officlal ~om este ministerio a advogar energicamente a causa ela rai11ha minha se
nhora, mvocando as estipulações dos tratados e a obrigaç~io moral contmhicla nas 
c~nferencias ele Vienna, etc. ; porém tuclo se1·á infructifero, porque este gabinete 
fao sáe ela sua neutmliclacle, nem se tira elas bases ela proposta que le:vou ao Rio 
orcl S~rangforcl, isto é, ela base elo casamento e elo abandono da cm·ta: uma tal 

proposição monstruosa, repugnante e inadlnissivel, não pócle conduzir a bom re~ 
sultaclo, e portanto é necessario encarar ele antem~io o systema que se eleve abra· 
Çar no. caso ele falharem todas as . esperanças que temos até agora nutrido. Espero 
co: VIva: impaciencia pelas primeiras noticias elo r esultado ela lnissfio ele v. ex. a 1 
e escle Já o previno que em todo o caso é necessario que a senhora D. :M:al'ia II 
~~poni:a r esistencia pas.si~a e constante ~ont~·a .. quaes9.uer aclvcr,lidacles, e ma.n-

nha 1llesos os seus clir eltos, que por fim v1rao a trmmphar, sobretudo se sua 
U:agestacle permanecei.· na Europa, servindo ele ponto ele reunir:o aos fieis portu
g.t~ezes, pois que aliás se arriscaria a perder, regressando para o Brazil, uma 
~~<~?-ele parte da influencia que provém da sua presença aqui, eclipsanclo-~e, por 
b s.sn~ ~l~zer, aos olhos elos seus . subclitos, e equiparan~lo-se ás o~ltras prmc~z~s 
b ~az~le:ras, o que sobretudo dana logar ele novo a excitar suspmtas ele clomnuo 

razlleno, que felizmente haviam cessaclo com a sua vinda para a Europa. 
, Pense v . ex.a mcúto sobre isto, e faça as mais activas cliligencias para que 
sua magestacle imperial clê a devida importancia a tão justas reflexões. 

Em maço separado remetto hoje a v. ex." varias circulares que clirijo em 
l~~e ela rainha. minha senhora aos governadores elos clolninios portugnezes de 
nh ~l~a e ela As1a; cnna ~~ ellas vae. a sêllo volante par~ . que v . ex. a tome co-

~Cimento elo seu contendo, Convirá que v . ex.a soliCite de sua magestacle 
0 rmpe~·aclor que se expeça cnna emba~·cação ele guerra levando a seu bordo 
l~ em1ssario, que v. ex." ali escolherá entre os portuguezes que se acham 
~ ess~ côrte. Ao dito emissario con:fi.aní v. ex. a as circulares para as· distribcúr c 
c :r Juntamente todas as ex1)licaçqes que forem necessarias, e que v. ex." lhe 
pr~creverá nas suas instrucções. E sobretudo ela maior importancia que se faça flé ecer bem claramente nas colonias portuguezas que não ha a mais r emota 
c a cl~ as st~ eitar, nem temporariamente, ao governo elo Brazil , mas . que pelo 

Bontrarw se trata sómonte ele reconhecer o legitimo governo ela senhoraD. Maria ri. 
· cl.O~ será q~1e v. ex." es.cr eva a alg~ms elos governadores, e que escolha cnn in

r:ncluo habrl para esta comlnissfio . Talvez Bernardo ele Sá, se ahi estiver, se 
~reste para esse serviço, e espero elo zêlo ele v. ex . a que solicite vivamente ele 
sua mao·est l . c1 r . . l 

c 5 ac e o 1mpera ,or um 1avor, em que tanto mteressa o scrv1ço c e sua 
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aug·usta filha, assim como a expedição das embarcações ele güei'ra, q_lte tanto seria 
ele desejar apparecessem nos Açores e ·na costa ele Portugal. . . 

Por esta occasi~io r emetto com o n . 0 1 copia ele mna carta que clil·igi ao mar
quez ele Barbacena, na qual se contém o orçamento da despeza que é inclispen
savel fazer para sustentar de algum modo a causa da senhora D. Maria II. 

Esta clespeza; b em que muito consicleravel, não ha ele exceder, clepois de paga 
a viagem dos r cfugtados; a quantia annual que o impel'io elo Brazil devia pagar 
a sua magestacle ficlelissima pela convenção de 29 ele agosto ele 1825 : ·é necessa
rio que v. ex. a fa'ça observar esta importante circmnstancia, e r epr esente que, a 
não continuar este soccorro, en1 m-üo pagamento o Brazil nada perde, será inuti] 
conservar uma sombra ele esperança de que tomem melhor face os n egocies ele 
sua magestacle fidelissim:1. 
. Devo t ambem 1'emette1' a v . ex.a, para ser presente a sua magcstade o impe

r ador, copia n .0 2 ele uma carta ela sr .a D . L eonor ela Oamara, para que sua ma
gestacle conheça à clisposiç~Lo em que se acha a sobr edita senh ora, ele fazer os 
maiores sacrificios para corresponder á h onrosa confiança que cl'ella se faz. 

Deus g uarde a v . ex . a Londres, 12 ele fevereiro ele 182(). -Ill.mo e ex. mo sr . 
conde de Sabugal. = .il1cwqtwz ele Palmellct . 

Carta 

ru.mo e ex. mo sr. - Recebi esta manhã o officio ele v. ex. a n .0 10, e fico ele 
accorclo em todo o seu conteúdo, eS}Jeciahu.ente sobre o saque ele ;C 340- 8- 2 es
t erlinas, que será devidamente satisfeito . Vejo com muito gosto que esta eX]JCeli.
ção se e:lf'ectuou sem bulha, e com uma clespeza comparativame;nte menor elo que 
as ele Inglaterra, visto o saldo que ainda existe nas mãos elo consu~, e que na 
minha opinião se ha de recuperar todo, . porque nem os crnzaclor~s mg1ezes se 
conservam j á na paragem elos Açores, nem interceptariam, ainda quando se con-
servassem, o navio americano. . 

R emetto, J.Jara conhecimento ele v. ex.n., c9pia elo officio que n'esta occasião 
dirijo a Nuno Barbosa, a fim de que v. ex. a possa, á vista elas orelen s ele sua ma
gcstaele, que se expedem a esse encarr egado ele negocias, combinar a sua lingua
gem e auxilial-o n'aquillo que estiver ao seu alcance. 

O objecto mais essencial ele todos , se poclesse consegtúr-..se, seria o obter a 
protecção de alguma embarcação ele guerra franceza, que navegasse .em conserva 
ou a pouca distancia das no ssas até á ilha Terceira , ou ao menos algmna especie 
ele ga;rantia moral ela parte elo governo fra;ncez, a fim ele evitar o miico perigo 
que se póelc encontrar agora, que é o elas embarcações ele guerra portngnezas, 
visto . que tenho por certo que o bloqueio ingloz est~ja levantado. 

O motivo que pócle .allegar-se para se nos conceder es te favor, se houver boa 
disposição ;no governo francez, é o ele exigir-se tambem ela nossa parte promessa 
ele ir sem armas., e de não atacar nenhum ponto elo territorio portuguez st~j eito 
ao infante D . lVIiguel. Este pretexto basta, se os collegas ele mr. Hyde de Neu
ville forem animados elo mesmo espírito que elle, para j ustificar a protecção que 
se pecle para os refugiaclos . Poderia simular-se que o governo francez não con
sente que elles pm·maneçam em França, o que por .isso se julga em certo modo 
obrigado a dar -lhes um salvo-conducto para a sua, viagem. Alem d!is.s.o, eleve to
mar-se em con sicleração a cruelclacle u sada para com estes infelizes , que já se 
achavam a ponto ele desembarcar no seu destino, quando foram r epelliclos violen
tament e, e o vitupcTio maior que r ecaírá sobre a politica europêa, se na segtmcla 
viagem que vão empr ehcnder , soffrer em maior desgraça. E stas icléas, inspiradas 
com delicadeza a mT. Hycle de N euv-ille e a mais alguem, pocler"ão talvez ser aco
lhidas . 

Tratando-se ela opinião publica, occorrc-me comm.tmicar a v. ex.n quo li na Gct
zeta ele Françct elo 6 c 8 elo corrente dois artigos , ct"0a origem reconheço ser eviclen
temente ingleza, e que éra conveniente contradizer. V . ex." poderá colli.er para 
isso claclos positivos na exposição circumstanciacla que r emetto a Ntmo Barbosa, 
o quo. elle tem ordem de mostrar a v . ex. a, assim como a algtms nossos compa-
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ti:iotas mais notav1:3is, ql:ie ahi se acham. Passando, porém, agora em I:Ovista ra
prclamente os taes artigos, observarei: 

1. 0 • Que os ref-ugiados saíram de Plymouth para a, ilha Terceira com pleno 
1onh~cnnento do go\i-e~·no britannico, e que foi certificado por escrip.t~ ~ objecto 
c a VIagem, e os hav~os segm·os no Lloyd, com a claus<lla de se chngnem aos 
A~ores o'n -ao Brazil. E·, pois, infundada e maliciosa a insinuação, ele que se apro
Veitaram ele uma nevtia para procurar o desembarque na ilha Terceira. 
E . 2. 

0 
Que é atroz e ab~urelo ao mesmo tempo .o gracejo, ácerca ela .intimaç~o 

elta por 1.ms poucos de tiros de bala com pontana certa sobre os nav10s, e nao 
lueramente para os assllstat. O facto parece certo, e quanto ao elas pontarias ne
nhcuna duvida resta, attenta a desgraça que resultou. É ele suppor que o com
mandante inglez não achasse outro meio de obrig;ar os navios a atravessar por 
estarem já m1.li proximos ao IJOrto; porém isso em nada climinue a atrocidade elo caso. 

3. 
0 

Seria bom fazer notar que o effeito causado no publico inglez por este 
evento tem sido ele mliversal indignação, como em breve o mostrará o debate no 
~hlam~nto, sendo mais e~üaordinaria. ~sta sensação ~ por isso que o publico se 

0 a presentemente absorv1do pela questao dos cathohcos. 
4.o A Gazeta inqíüre por que motivo os r efugiaclos preferem a França a qual

fu.er outro paiz . A resposta é clara: obrigaram-nos a saír de Inglaterra, não os 
c ~IXar~m desembarcar em territorio portuguez, e não se acharam suilicientemente 
Pleverudos para continuar viagem para a America. 

1 
5. 0 A saída elos refugiados ele um porto britannico em nada podia offencler, 

J?e 08 motivos que v . ex." bem sabe, ·a neutralidade ela Grau-Bretanha, a.ssim 
lhmo a sua arribada a França não affecta a neutralidade cl'esta. potencia, nem 

e cau ~ará clespeza a.Jguma, que valha a pena de se mencionar . ' 
E 6 · 0 E riclicula. a pretens!Xo ou a icléa ele que o general Saldanha, por isso que 
. ez menção (seja clito entr e nós, imprudentemente e contra o espirito elas suas 
lUstrucções) elas ordens ela sua sobera.na., devesse manclal-as apresentar authenti
ca:n~nte ao comm~Lnclaute da fragata Rcmge?·) que nenhum direito tinha, nem ele 
exJgu· communicaç,ão cl'ellas, nem de lJerguntar·lhe se era por ordem alheia ou 
por vontftcle propria que 1.ms poucos ele homens desarmados navegavam pacifica
lUente .. E igualmente inadmissível a asserçfio ele que uma rainha ele dez mmos, 
:m P311Z estrangeiro, não possà dar orclens aos seus proprios subclitos ou serviclo-
1.0si O estar em paiz estrangeiro póclc obstm: a que essas ordens sejam promlu
gac as J?nblicamente. A idade obstaria a, que emanassem cl'ella. mesma., mas não 
a que fossem dadas em seu nome. 
. 7 · 

0 
A mesma Gazeta faz-nos mna concessfio importante, dizendo que, se o re

âente. de Portugal é considerado usurpado r por ter recebido das côrtes o tihuo 
l~ re1, então IJertence a r egencia -\rercladeiram~nte . a D. Peclro. Tomemos nota 

c. ~sta concessão, porque é o que a sã rasão c a natureza elas cousas indica e e_xi
g~, lUas demonstremos a falsidade ela consequencia que o jornalista infere ela pre
missa, quando observa. que os r efugiados deviam ir receber as ordens ele sua ma
?~es~~de .ao Rio ele Janeiro, .como se fosse preciso ir ~mscal-as pessoa.l.mcnte, e n:io 

sse ev1clente que as ordens que elles recebem aqm em nome ela ramha lhes sao 
~a realidade claclas pelas pessoas qLle o pae e o protector natuml da joven sobe-
lana augtorisou para esse effeito. · 
. 18.

0 
E aleivosa a assercão c1 que o g·cneral Saldanha. r eclamasse uma escolta. 1ng e , ._, 

. f 1 za, ·como v. ex." melhor conheccní pelo teoi· ele outro officio meu. Tambem 
~· a 80 que. pedíssemos o consentimento elo governo britannico, ou, como a Gazeta 
~~z'. anct?r~sação para ir á 'l1erceira. Não cleviamos pedir veni:} para effectuar uma 
/.~gem hcJta, e que ninguem tinha direito para embaraçar. E certo que a.nnlm-
la;n?s essa intenção (sem que houvesse obrigação ele o fa.zer) ao gabinete inglez, 0 

e Igualmente exacto que ·este nos IJrcveniu que a imrJecliria, ameaça que n1c parece c1 · · 
A. 1 u ever ser desprezada, por isso que só poclia dima.nar ele abuso ele força. 
r ·lnc a no ?aso ele se prever a perpetração ele similhante attentaclo, elle se torna-
01a eu;t ultima a.1_1alyse de alguma vantagem para nós, abrindo os olhos ao publico, 
~ ex;_~ltanclo maiOres sympathias em nosso favor, o que ta.mbcm contribuiu para 
"c nao recu" . t · · - col an ·c essa, contrngenC!a.. 
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,.!). 0 A allegação de quu a ilha não é toc1a obeclieúte à tainha tem por tlesgraçn 
algum fundamento, porque existem guerrilhas e insurreições l)arciaes cl'aquelles 
habitantes fanatisados; porém a junta governativa, as auctoriclades ecclesiasticas, 
civis e militares , os cidadãos e -a guat·niçãu constituem o que pócle r eputar-se um 
estado, e a prova de que eiôlté I'ec·onlie'ce á J!mberana legitima, acha-se em muitos 
documentos, elos quaes alguns remetto, para que v. ex." po ssa cl'elles fazer o uso, 
cQnvenien,te, publicando-os por extracto ou na integra. . 

10. 0 E irrisorio allegar que seiscentos portnguezes, se houvessem desembar
cado na villa ela Praia, não chegariam com segurança á cidade ele Angra, quanclo 
é constante que um destacamento ele vinte soldados percorre toda a ilha sem achar 
resis tenci.a . lVIer ec-e especial re1)ai'o a phrase seguinte: L e canon ct~t 1·este n' ct fa:it 
que cll3 b?'~tit . Um homl:lm morto e dois fel'iclo s attestam infelizmente o contrario. 

Mer e'Ce:J?_l aincla mais attenção os dois seguintes princípios, que a Gazeta es
tabelece : Et1·e sans armes ne JÍgnijie 1·ien l01·squ' on cloit en t1·o~we1 · a~t lien élu dé
b!!t?'fiJ.Uement; e mais adiante : Et1·e ar1·êté dans les ea·ux d'~tne t1·es petite íle ne con
stitue pcts 1tne violcttion clu cl1·oit eles gens. Se lorcl Stuart é, como creio, o auctor 
cl'este artigo, deve ser bem mau publicista, e achará muita clifficulclacle em o sus
tentar com rasões. V . ex ." facilmente demonstrará a sua falsiclacle, sem ser ne
cessario que lhe aponte argumentos. 

No mesmo período allude o j ornalista á infracção da conclição imposta á. par
tida, elos refugiados ; mas para se lhes impor a condição cumpria considerai-os 
prisioneiros, e aqui r enova-se a asserção falsa ele que os emigrados partiram sob 
pretexto ele se dirigirem ao Brazil. 

Sómcnte acrescentarei, que ele todas as calumnias a que mai s offencle e eleve 
com indignação . ser repellicla, é a ele ter eu dado palavra ele honra, que os refu
giados se encaminhavam á America, falsidade que se demonstra plenamente na 
minha correspondencia ·com o duque ele Wellington. 

T enho indicado a v. ex.a diversos themas, sobre os quaes poderá a seu geito 
fazer variações, acrescentando as i'cléas que lhe occorrcrem; entretanto previno-o 
de que é necessaria a brevidade na publicação d'elles, a fim ele não deixar esfriar 
a attenção do publico. 

Seria util dextramente interessar em nosso favor a vaidade franceza, evitando 
o escolho ela reacção clesfavoravel que produziria nos inglezes a convicção ele que 
propenclemos a tornar-nos satellites ela Fn11nça. A insistencia na legitimidade ele 
nossa causa, e a prnclente abstenção elas exagerações liberaes mttito convem para 
nos conciliar a boa vontade ele personagens conspícuas na côrte ele França, que 
não propendem para o usurpaclor ela corôa ele Portugal, porém que r epugnam 
ainda mais a escola clemocratica. ' 

V . ex." poderá como mais lhe aprouver fazer alguns artigos, sobre cuja pu
blicação se entenderá particularmente com os ed-ltores elos jornaes, ou transmittil-os 
por mão ele N1.mo Barbosa ou ele D . L1.uz ele Noronha, ambos possuídos elos mais 
nobres sentimentos pela justa causa. · 

Estimarei que v. ex.a chegasse com saucle a essa capital, e sou ele v. ex ." 
n1.mo e ex.mo sr. Cancliclo José Xavier-Amigo e attento venerador = Mct'l'qttez 
de Palmellct.= Lonclres, 12 ele fevereiro de 182\J. 

Nota 

O abaixo assignaclo tem a honra ele accusa1' a 1'ecepção clà nota elo marquez 
ele Barbacena com a data ele 10 elo corrente, na qual s. ex.a pede expl.icita res -
posta aos seguintes quesitos : . 

1. 0 Se o governo inglez se opporá ao embarque para a ilha 'l'erceira elo resto 
elos r efugiados portuguezes, que se acham em Inglaterra? 

2. 0 Se o governo britannico impedü~á que Oi? refugiaclos actualmente em Fran.
ça, aos quaes se tolheu o desembarque na Terceira, possam embarcar novamente 
para aquella ilha, em navios que não sejam inglezes? 

3. 0 Se o governo britannico impedirá que os subclitos ele sua magcstacle :fide
líssima, que actualmcnte se acham em França, ou em outros lagares no continen-
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te, vão para a T erceira., só porque tomaram uma vez t erra em territorio britan
n.ico? . 

P elo que r esp eita á emm1oração el e .factos, princípios e rasões, em que o go
-verno ele sua·magestacle se julgou, n~io só justificado, mas igualmente .obrigaelo a 
obrar, impedindo que as tropas portugt1ezas retmiclas em Plymouth desembarcas- · 
sem nas ilhas elos Açores, o ab aix o assignaclo r efer e o marquez ele Barbacena á 
carta elo duque el e \V ellington, elirigicla ao marquez ele P ahnella em 23 ele dezem
bro de 1828 . Quanto ás explicações geraes conteúclas n'aquella carta , nada t em 
que acrescentar o abaixo assignaâ.o , porque estas foram r epetidas em sub stancia 
na nota, qu<;l elle teve a honra ae clirigil:..ao marquez ele :Barbacena em 4 elo corren
t~ , em consequencia ele t er o marquez ele P alinella informado o duque ele W el
lington, que para o futuro s .. ex . a se encarregaria ela correspondeneia sobre epte 
penoso. assumpto . T oelavia, o marquez ele Barbac(:lna eleve t er çonheciclo que o go
verno ele sua magestacle não podia deixar ele t er duvidas , quanto ao cataCter que 
anctorisava a sua interfer encia n 'esta transacção, e ainda que o abaixo assignaclo se 
acha preparado para r esponder aos quesitos feitos p elo marqu13z ele Barbacena, 
e,st.á mui longe de r econhecer, não obstante, q direito com que é · interrogado. 
SeJa como for, existem outras questões , que o abaix o assignaclo julga do seu ele
ver propor primeiro ao marquez ele Barbàcena, e ás quaes espera igualmente re
ceber explicitas r espostas . 

. Em que caracter e qualidade exige o marquez ele Barbacena que o aba.ixo 
ass1guado dê respostas categoricas aos quesitos que s . ex. a própoz? 

Em serviço de quem se acha.m as tropas ultimamente mandadas ele Plymouth 
aos Açores , ás quaes foi impedido o desembarque na T erceira por trm cles taca
lllento ela esquadra de sua ma.gestacle ? 

Por que ordens, e com quaes instrucções foram estas tropas mandadas ele Ply
lllOlil~h para os Açores ? 

. E tempo que este assumpto se esclar eça, e que o governo ele sua magestaçle 
satba clistinctmnente com que auctoriclacle estes proceclimentos fqram dirigido s, e 
qnaes são as pessoas responsaveis, 

li
. 9 abaix o ~ssign~çl.o renova ao marquez ele Barbacl:1na os protestos ela sua mais 

~ stmcta conSiclera.cfio. · 
Secr ota!'Ü!o c1os ~egocios estran~;eiros , 13 ele Í!?v~reiro ele 1829.= Abenleen. 

,Officio 

('j.' raducção do ioglcz) 

. . Em frente ela T erceira, 14 el e fever eiro ele 1 829.~ Senhor : - T enho ele par
twlpar.-vos, para informação elos membros elo conselho elo almirantado, que em 
~~ecução ~las orclen~ ele s. ex . ~S,. clatael as de 12 ele clezembro ultimo, chegu~i e~ 
tente ela 1ll1a T er cmra, no nav10 ele sua magflstacle , sob meu commando (o· l-hm1·od 
~enclo-se apartaclo na noite ele 10 ele j aneii'o, em consequencia ele t er perdido um 

o:mem que caíu .ao mar, e não se me r euniu senão a 15) e ancor ei em Angra ás' 
Íuatr~ horas da~· tarcle , a fim ele apparelhar e re~on~ecer quem era ali a auctori
c.ade , soube entao qu.e estava na posse elos const!tuc10naes e era governada p elo . 
1ener~l Cabreira, qúe tinha cei'ca ele quinhentos homens ele infanteria e eluzentos 
~e arhlheria sob seu commanclo ; porém que a ilha estava l)rincipahnente na posse 
c e llma força ele guerrilhas -favoravel ao governo de D . Miguel. 

'l'enclo suspendido ferm e saído. ele Angra a 14, descobri no dia 16, emquanto 
~~·nzava nas alttuas. ela extr~mich~de leste da ilha , ele conserva com o !f~1m·ocl ; qua-

0 vélas (duas galeras e el01s bng nos) , clemanclanclo o porto da Prma, com vento 
nOl'te , que ev entualmente se 1reconheceu ser tuna força portugueza, vinda ele Ply-
111.outh, composta ele s·eiscentos cincoenta e dois o:ffi.cia.es e soldados , sob o com
lllanclo elo general conde ele Saldanha ; e, quando os obrigava. a retroceder , la
~ento t er ele P.arti~ipar qt~e foi morto trm portuguez e ~ericlo . outro por trm ti~·o 
d Ran_gm·, clev1clo a temenclacle elo conde , que, m esmo a qumma roupa, par eCia 

eter:mlDaclo, a toelo o risco, a entrar no porto ela Pra.ia com o navio em que ía 
Cl11.ba.r caclo, o que me compolliu, para o evitar , a dirigir-lhe um tiro, mas só de-
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pois de não haver feito caso de dois tiros altos que lhe dirigi , e :porque eu receiei 
que elle consegq..isse o seu proposito. 

O Pletl }J~:ocecl.irne:p.to para com o ~onde, a :(im ele o o}:Jrigar, ep:t observaucia 
das ordens de s . ex. as, a desistir elo inte:p.to ele desr:Jmba:rcar J+a Terceira, será 
melho:r e~plicado :pel~ :~+ossa con·e~pouclencia, da qt:al v:os pe9o ~n-vieis as inclu
sas copias a s . ex. as para as e~aJJllnarew.. A 21: de Janeiro, clepo1s de os ter com
boiado até 43o 51' O'~"latitucle norte ct 11:0 37' 011 longitude oeste, entendi ter cum
prido :fielmente as ins.tnlCções ele s .. ex. as a _ü~l r!'lspeito ,N e,, tenciona~do continuar 
a minha estação em frente ela Terceua, env1e~, na p:lanha d aquelle dia, uma carta 
ao concle, a. :fim ele saber d'elle o logar a que se destinava, pois estavamos a 500 · 
milhas ele Scilly, co;p:J. forte brisfl, ele sudoeste , !'l eu desejava piuito enviar a s. ex. "5 

participação àcerca elo meu procedimento por up:~. tenente ele marinha que com
manclava um elos quatro navios, para que s . ex.as tivessem conhecimento d'elle o 
mais b1;eve possivél, a fhp. ele evitar as exagera(!.as narrativas que eu era levaclo a 
cre'r se espalhariam pelo pJ.unelo; po:rém0 como se cleprehencle da r esposta elo conde, 
fui prevenielo, e portanto eleterminei, visto ter cumprido completamente as ordens 
ele s . ex. as, não continuar a acompanhal-o, o que lhe participei por meio de carta, 
fazenclo-me immecl.iat::]>mente ele véla, mas rião o perdi ele vista até-á tarde, :fi
cando convencido qtw seguia na clirecção elo canal com vento ele oeste . 

Não tenho podido até hoje voltar á Terc13ira, em consequencia ele ventos éon
trarios, nem tenho tido occasião de communicar com s. ex. as, mas tive a felici
clade esta manhã ·ele impeclir que a esctma Tntsty) ele Londres, com cerca ele qua
renta portuguezes a bordo, entre officiaes e solclaclos, !'mtrasse no porto ela Praia; 
tive, porém, ele a fornecer ele mantimentos e agua para que poclesse seguir outro 
rumo. 

Os navios ele sua magesta(le~ iSha?1f/WQ2 e J?allas) f)stão ;.\, vista a sotavento, c 
não me demorarei em me relJ-nir ao P:J.'imeiro, a fi~ ele entregar ao capitão Cle
ment um relatorio sobr e a minha aonclucta, clf)scle que saí ele Portsmouth a 3 do 
passado, que espero obterá a appr0vaç~o ele s . eK.as 

'Tam.bem peço licença para enviar incluso o cliario ela derrota, e . um r elatorio 
~:~emana.l elo estado e condições elo Rang(YI· é set~s defeitos. 

Tenho, etc.= William Wct~pole~ capitão .=Ao mtj.Íto honrado William Crocker, 
etc., etc ., etc. 

A clissiclencia que se manífesüíra entre alguns homens importantes elo }Jarticlo 
liberal eles ele as vesperas ela dissolução ela j lJ.llta provisoria, com sécle no Porto, 
accentuou-se m~is em .Plymoutl)., semlo alvo ele graves censuras o marquez de 
Palmella, aomo já mencionámos ; mas ainda maior incremento tomou depois de 
apparecel" a .carta regia pela qual a rainha D . Maria II nomeava o mesmo esta
clista pa;ra ministro ela corôa, f~cto muito comm~ntaclo nos centros pohticos e que 
l~'OYOCOU a segLÚJ?-te 

Do eadmn re clive.rse sentire 1icnit, 
Se1nperc1uc licebit, incolumi aJniciLia. 

DL mo e -ex.m.o sr, marquez ele Pal-mella : - Na situação especial em que os emi
gTados portt1guezes estão collocaclos, todo e qualquer acto político ou aclministra·
tivo que tiver ·J;elação com os clir eitos, p~;erogativas e interesses cle_s.ua magestacle 
a rainha, senhora D . ).\faria II, e com os direitos e interesses elos seus subclitos 
leaes, auctorisa aacla mn cl'elles, penso eu, a calculm os effeitos ele similhante 
acto, na rasão do bem Oll elo mal que cl'elle pócle r esultar, .tanto ao . serviço ela 
soberana, como áqt1elles' que lealmente a servem; usando, pois, cl'esta faculdade, 
como subclito :fiel ele sua magestacle, como emigrado por minha invariavelleal
dacle no seu real S&).'viço, como particlista e zeloso ·clefensor ela sua corôa e throno, 
espero que me seja pevmitticlo publicar meus pensamentos sobre a carta regia 
pela qual sua magestacle foi aconselhada a nomear a v . ex. a seu ·ministro e seCI·e
tario ele estaclo. Com0 v . ex. a é o objecto e o motivo cl'aquella carta r egia, creio 
fazer justiça a v. ex. a pedindo-lhe licença para dirigir a v. ex .a mesmo as minhas 
observações. 
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Depois ele muita. r efl exão, aquelle diploma pareceu-me, snlvo o respeitq que 
eu co~1sagro á real assignatura, que envolve innumeraveis impropriedades . E im
propno, porque é illegal; improprio porque é c011trario iL legitima causa da sobe~·anà 
que v .. ex. a e eu servimos; improprio , finalmente, porque não jtllgoque fosse ne-

. cessano para fortificar a r epresentação ele v . ex." pe1;ante as cô:rtes estrangeiras ou 
~ sua temperaria a11.Ctorielacle sobre os emigrados . -E illegal, porque o artigo 91.. 0 

l ~ carta ~ons titucional diz : «O r ei é. menor até a iclade ele dezoito annos ». As 
els ,elo remo que r egtllaram as menonclaeles elo senhor D. Affonso · V, elo senhor 

D. Sebastião, elo senhoí· D . Affonso VI, encerram doutrinas similhantes ; or"a sua 
~agestacle · t em nove annos, logo , a ill~galidade é ele intuição. A fórma, senhor, 
e tambem uma contravenção ás leis . E contraria á legitima causa da sob erana : 
l.o, porque nos apresenta ·aos olhos ela Europa çon;to desprezaclo;res dos deuses, 
q:tebrantaelores das leis ele. que nos proclamâmos campeões; 2 .0

, porque disperta 
c~nne, .aviva recordações pungentes e rasga feridas que o balsajllo do t empo não 
)ocle amcla cicatrizar; 3 .", porque t ende a confirmar :receios e suspeitas, que os 
~ esastres r epetidos fomentam e nutrem; e, finalmente, senhor, porque, produzindo 
0,clo ~ estes males, não offer ece COPlpensação algLrma e:p1 nossa situação política ou 

P,nnunistl'ativa. · 
.• Era clesnecessario: 1. 0 1 porque v. ex.", como. emba,ixador, ou pelo menos con
yde~·~do tal pelos emigrados, exer cia toda a auctoridade que a posição, a força 
~ a~ CI~cumstancias e o consentimento tacito de todos os subclitos de sua magcs-
ac e t~nha depositado nas mãos de v. ex. a, porq11e ninguem, que eu saiba, dei

xou a111cla de -r espeitar as or clens ou ele conconer COPl v . ex."a em tudo aqtúllo 
que tem siclo r elativo ao serviço ele sua magestade . Um só facto prova tudo isto. 
O deposito ele PlyJllouth, que t ei.n representado a !:)migração e a fidelidade portu
g'lleza, ~·ecebenclo, por ordem ele v. ex.a, o ex.mo Cancliclo J osé Xavier, tenente 
coron~l, para commanclar brigadeiros e coroneis, que ali concluziram seus corpos 
por ~la ele Galliza, deu a v. ex.a a prova mais exuberante ela sua resignação e 
obechenciu; 2 . 0 , porque as côrtes e os ministerios que se respeitam a si, respei
tando o dogma político ela legitimidacle que nós professâmos , não careciam ela 
nova. categoria em que v . ex. a foi collocuclo para ouvir o clamor da legitimidade 
t:ltra;Jacla; ai cl' ellas se o não ouvir('lm! Uma elas enfermidades elo seculo é o espi
V~o ele _usurpação ; e aos gabinetes que nos são contrarias por püncipios, como os ele 

Ienna e Maclricl, ou pelo acinte partiCtllar dos ministro s, como o de S . Jap:~.es, 
PTestou-se n 'aquella carta r egia agudas armas contra f!. auctoridadc ele v. ex.a 
~~. . 

Se tudo isto é verdade, que terei }JOr tal emquanto não for convencido elo 
co~trario, des.ej anclo mtúto sêl-o e cabalmente, parece-me ter provado a impro
~~nedacle elo ministerio actual ele v. ex . a pelo modo aeloptaclo, se a situação-poli
tca de sua magestade é t ao peCtlliar, que nem o direito natural lhe d;;\, tutoi·, 

nem os tratados alliaclo t . -

Se sua magestacle, na primavera da Viela, formosa e soberana, como é, não 
acha . cavalleiro na christa.ndade que por ella quebre uma lança ; se, na phrase ela 
Escr t ' . "' . . t t N . 1p ura, esM sem · pae, es ta sem mae; se as regen01as prev1s as na car ·a sao 
~lllpraticav:ís, ,recorm-s~ embora, e ha nnúto se devia t er Nfeito, a,uma me~cb t exce~çao (q,n ex~1·em~s ext1·ema ~ecent), mas uma ex?~pçao plausr~el, ~esp1cla ti: ~~eor1as ohg·arch10as, ele pretensoes. cl~ classes e fa:mllias, }Jret~nsoes tao con-

anas á causa do soberano como os chreltos elo subchto; pretcnsoes que foram e 

an·l Estava resérvado ao ministerio actual ela Grau-Bretanha a profanação ele chamar ainda 
h lacla. a uma soberana a quem ultr aj a em seus direitos e na viela elos seus subclitos, e ostentar 
~[P.ocnta sympatbia pelas vic.timas que manda sacrificar ! Lorcl Abercle,en e mr. Peel poderão 
-G~tflc~1: os generosos e _leaes senti.mentos elo marquez ele Lansdowne, ele lord Hollancl,, de lord 
Ul c en.ch, de mr. Husklsson, de sn· James l\iackintosh e mr. Davenport, mas nunca nscar da 
do1U:o~·Ia Llos portugueze~, seja qual for o pi:ineipe a quem sirvam, o !J:io egoismo e a e3;vilosa 
lljj )te~ cl~s ~uas cleclaraçoes. 'l'erá lorel vVellington entabolaclo com o Imperador do Brazll uma 
0 goclaçao Igual á convenÇão de Cintra, aonde lembrot' tudo aos negociadores inglezes, menos 
Stno~e do principe regente ele Portugal e seis mil por tnguczes captivos em terra estranha, que 
l e~spu·~va.m por sua patria, qt~e tanto d'elles carecia ! Sir A.rt~u;r W ellesley, que foi um cl'aquel
d.el'negoClaclores ... etc. A rawha ele ;E'ortugal e os seus subchtos elevem esperar cl'clle a mesma 

l<:ade.za c. g13ncrosidadc. (Nota elo signatm·in.) 
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são ainda, em minha consciencia o digo, o primeiro auxiliar ela nsúrpação e a 
primeira causa elas calamidades que Portugal paclece. 

Recorra-se a uma medida extraorclinaria, que a irregularidade elas circumstan
cias auctorisa e o exemplo ele outras nações justifica. V. ex. a, tão versado, como 
é, em bellas letras, sabe certamente o que se tem praticado em varios tempos e 
em differentes poyos no apuro de algumas menoridades. 

Qual é a nação oncle a· infancia, o captiveiro ou as enfeFmidacles elos sobera
nos não têem p1•ocluúclo guerras, pa11tidos e dissensões, e por consequencia fórmas 
extràorclinarias ele governo e aclministlmção ! Em Inglatem·a mesmo, logo na me
noriclade ele Ricarclo II e de Henrique VI se encontram exemplos cl'estes recur
sos ele temporal!Ía precisão e utilidade. Em França tambem não faltam até á me
noridade ele :,:_,uiz XIV; e mesmo na Hespanha quantas côrtes, juntas e regencias 
têem sido conyocadas, eleitas e escolhidas com mais ou menos :t,·egulm:iclacle para 
salvar o throno e a monarchia em crises clesesperq,clas? 

Quem disputou á junta supr ema de Sevilha, á junta de Galliza, á regencia elo 
reino o manclq e auctoúdacle' ele governar e legislar em nome ele Fernanclo VII, 
quando este soberano estava capti.vo eJU Valen<?ay? As CÔl!tes de Cadiz installa
ram-se e salvaram a p:10narchia com o numero ele representantes que poderam 
reunir-se; prescindiu-se ela legalidade absoluta, contemplando, p01•ém, o que era 
praticavel. Outro tanto r eclama o decoro e os clir~itos ele sua magestade, os in
tm·esses elos seus subditos e o credito mesmo ele v . e:K.a 

Portanto, na falsa posição em que nos ac]lâmo1;1; anm.ulados por espaço ele seis 
mezes, tanto cabechü eonsmniclo sem um esforço eombinaclo, sem \úna inspiração 
a tempo, é justo, é necessario installar trm governo, uma r egencia, mna cousa 
que pense, combine, mande em nome de sua magestacle, e ha um meio plausí
vel ele o fazer. Em InglaterTa, em França e na Hollancla ha um grande numero 
ele dignos pares e cleputaclos, não só fieis a sua magestade, mas ao seu soldo ; 
convoquem-se, reunam-se, cl'este ou cl'aquelle modo, n'esta ou n'aquella sala, e o 
seu voto e a sua escolha forp;~.e um conselho que nos dirija em nome ela soberana. 

Haverá qttem diga que esta eleição envolve irregtuaridacles, tambem eu o 
digo; mas não cluviclo affirmar que as pessoas que forem revestid:1s ele auctori
dade c mando por aquellas côrtes hão de merecer a confiança e a estima ele todos 
os portugnezes leaes, ou seja clentro ou fóra ele Portugal, e é d'isto que precisf~- · 
mos i. 

Poderão alguns gabinetes fazer reflexões a esta eleição, convenho; mas com 
quanta maior rasão as farão -á carta regia . que nomeou a v. ex. a ministro ele es
taclo, producto novo no reino jurídico e cliplomatico? Um gover:qo eleito por aquella 
assembléa ele leg·itimos representantes terá pelo menos a appr.ovaçã.o do-::; porht
gnezes, e a carta r egia nem cl'estes, nem dos estrangei~·os:· 

Se sua magestacle estivesse em Portugal no clia 11 ele julho ele Ul28, e o set'l 
âio Egas JYioniz ou o marquez de Barbacena fugisse para ' fóra do reino com ella 

- para sal val-a; e se ali se lhe reunisse uma p21rte ela camara hereditaria e electi
va, as actas cl' esta assembléa ·não t eriam um valo:~: temporario? A guerra civil 
não constitue por si s0 U:ma excepção na socieclacle? Então acloptemos tambem 

-..., aqueDa ele que nos possa resultar o maior b':lm, .que pareça menos irregtuar e que 
inspin? maior con"9.ança. Eu não sou par nem sou cleputaclo; a minha obqcm~iclade 
não me dá pretensões, mas sou sttbclito leal ele sua magestacle; tenh() sacrificado 
ao seu serviço tudo quanto é caro sobre a te;rra : a minha viela, a minha família 
e a minha proprieclacle . Devo por estes titulas ésperar que v . ex. a n?.ú) lev.e a mal 
que eu me atreva a reflectir sobre uma meclicla que, · no meu conceito1 é tão pre
juclicial ao serviço de sua magestacle como aos interesses elos seus subclitos . E 
para que v . ex.a se convença da pttreza elos motivos que me impellem, eu vou 
publicar esta mesma carta, sem receiar discutir a Stla materia da m~n~ira mais 
franca e leal, porque a franqueza faz parte do meu caracter. 

1 O artigo 93.0 da carta constitucwnal diz : «Se o r ei não tiver parente aigum que reuna 
estas qualidades, senl. o reiuo govemaclo por uma regl,)llCia permãneute, nomeada pelas côrtes 
geraes, composta ele tres membros, dos qqaes o mais velho em idade será o presiclente,. Admit
tidas aqt1ellas côrtcs, é esta a regencia que reclamo. (Notn do si.gnatario.) 
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Tenho a honra d~ ser- D e v. ex. a o venerador muito attento e creatlo obri
gadissimo=Rocl?·igo Pinto Pi~.;a?'?'O . =Brest, 15 ele fevereiro de 1829 -r. 

oi(: 

O redactor do Appencz.ice ao Parlre Á?J1cm·o, tomando a clefeza do marquez de 
P_almella, e p1·etenclendo desculpar o acto r egio que dizia r espeito àquelle esta
chsta, publicou a seguinte 

Anal;vs e e refutação 

h Ftmestos e (feitos de p1'ocedimentos indisc?·etos! - Assim intitulâmos uma carta, 
a pouco saída ela imprensa . ele Brest e dirigida ao marque:z ele Palmella pelo co

ronel Rodrigo Pinto Pizm•ro, que a escreveu, nün:icon, fez imprimir- e poz em 
venda publica. 
. C?mo o aonteúclo n 'esta carta ou n'esta cliatribe parece calculado a prejudicar 
a m~tos r espeitos a causa ela legitimidade e .a complicar cada vez mais cavilosas 
lllachinações com que seus inimigos a combatem, duviclámos f>oi· mu.ito tempo que 
~lia fosse ob~a ~o co1·onel Pizarro, a qu~m sempre consi~l~rámos como z~loso :l:-
ensor elos dtrettos ela senhora D . Mana II, como oonClliaclor da perfeita UlllaO 

que_ eleve reinar entre seus fieis sttbclitos, e como dotado ele bons conhecimentos 
~ cl_tscernimento para não éompl'Ometter os inter esses ele sua magestacle pelo z;êlo 
tndtscreto ou r evelações inconsicleraclas ; e só depois ele adquirirmos a certeza de 
que el~e se dá por auctor cl'este escripto, e se considera mui ufano ele o ter feito · 
e pubhcadQ, é que nos deliberámos a combatel-o. 

E sta clelibe1;ação não procede ele outro imp11lso que do nosso proprio clever 
com~ escriptor publico e constante clefeuso1• da causa que julgâmos atacada pela 
publtcação do aoronel Pizarro: passamos, pois, a 1•efLltar as suas assm•ções, e pro
var que ellas são destituídas ele nmclamento rasoavel no interesse ela rainha e elos 
portnguezes, que por ser em fieis a sua magestade se acham em Inglaterra e ou
tros paizes . E como o nosso fim não é senão mo-strar que clifferimos da opinião 
do ~oronel Pizarro, acloptanclo· outra que nos parece mais justa e melho1' fimclacla 
nf lllter esse geral, que a sua parece excluir, servil·,nos-hemos cl~ mesma epig~:a
P 18 que elle escolheu, e usaremos ,d'ella em toda a latitude ela sua sig·nificação. 

I)e eacl em r e di:versa sentire licuit, 
Semperque lieebit, incolumc ~miei tía . 

. Oa acontecimentos que · forneeem trio vasto assumpto a esta e outras muitas 
che~nss~ es de simill1ante nattueza, de certo não são cl' estes acontecimentos ordi
nanos, d'estas occorrencias 'triviaes que se encontram a cada passo no mundo mo
r~l e político, e que são faceis ele r emediar pela experiencia elos· casos que lhes 
~~em precediclo ou pelas r egras geraes que a pruclencia h1:1mana tem estabelecido, 
Ja para os prevenir, já para os remediar. Muito pelo contrario, os acontecimentos 
CJ,lle hoj e espantam a Europa e affiigem a nação portugueza são tão extraordina
l'los, que a histori9- elas naçõ es relata muito poncos que se lhes assimilhem, e tal
v1ez n'estes ele que fallâmos hajam incidentes üiteiramente novos ou pelo menos 
c escouheciclos. 

Quando o clissimulaclo infante D. lYiiguel, progreclinclo ele traição em traição 
~~ele perjurio em peFjtuio, e.hegou a consummar o seu crime ele usurpaçã.o ela co
l oa_ portugueza confiada á sua guarda, a e.ausa: ela legitinúclade não correu á re
belia, nem todos os que tinham p1•estaclo juramento ele fidelidade ao legiti,mo so - · 

el·ano foram pmj1ll'os. . 
.J\penas consummaclo o attentaclo, os mini stros plenipotenciarios elo imperador 

e r e1 nas côrtes ele Lonch·es e Vienna, munidos ele instrucções preventivas por 
Rla magestacle, protestamm solemnemente contra a usurpação, e o inarquez ele 

_ezencle, ministro em Vienna, veiu residir em Londres para, de aocorclo com o 
VIscoucle · ele Itabayana e o maFquez ele Palmella (que, tendo IJrotestado igual
l1lent~ contra a uslU'pação elo infãnte e clesconhecido a sua auctoridacle, permane
ceu fiel a el-rei e continuou suas nmcções ele embaixador de sua magestacle ficle · 

1 
Na impressão de Reclforcl & Robins, London Roacl . 

8 • 
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lissima n'esta côrte) combinarem as medidas mais convenientes e acertadas para 
r estabelecer o legitimo soberano na posse .ele seus direitos, e a nação no goso ele 
SLlas instituições e garantias igualmente usurpadas . · 

Desde então não serão precisos largos argmnentos para provar ao coronel P i
zarro, nem a quem qiler que seja, que a clirecção elas medidas a favor ela causa 
ela legitimidade existiu o mais legalmente que permittem . as circumstancias na 
r eunião elos plenipotenciarios elo imperador e elo marquez ele Palm<:;lla, obrando 
todos ele perfeito accorclo em nome ele sua magestael e como rei ele Portugal, e 
como tal reconhecido por todas as potencias ela Europa. Todos os dignos pares 
elo r eino, todos os deputados ela nação, todos os o:fficiaes geneTaes, os membros 
elo corpo eliplomatico, em uma palavra, os leaes portuguezes ele todas as classes 
e j erarchias, que permaneceram :fieis aos seus juramentos, reconheceram esta es
pecie ele govem<;> provisorio como centro unico da legitima auctoriclade ele el-rei 
na Europa, corresponeleram-se com elle, obedeceram ás suas ordens e executa
ram as suas determinações . Ache-lhe embora defeitos o coronel Pizarro, note-lhe 
irregularidades e conteste-lhe a auctoriclade : tl1clo isso não impede que elle fo sse 
o' unico legal, 1)orque as circumstancias uãp admittiam outro, e 1mico a qtl"em se 
eleve todos os esfOri(OB que se têem feito e houverem ele fazer para restam·ar a 
legitimidade. 

Sobreveiu o movimento elo Porto em favor ela cal'ta e elo legitimo soberano; 
c este movimento, como o coronel Pizarro não ignm:a, r ecebeu o impulso dos mes-

. mos plenipotenciarios elo imperador e r ei, obrando em nome ête sua magestade. 
Todavia, se esse movimento tivesse procluzielo o resultado que se esperava, e se 
o g·overno }Jrovisorio se chegasse a cOJ1solidar n'aquelle ponto, não pócle haver a 
minima duvida de que ali se organisasse uma.jtmta de g·overno mais conforme {L 

letra e espírito da carta, ou talvez uina r egencia1 como ella determina, e n'ess.e 
caso tivera tomacl0 a iniciativa na direcção. dos negocios . lVIas infelizmente esta 
empreza foi infeliz, como o coronel Pizarro presenciou, e não carece que se lhe 
explique o como e o porque . A j tmta ehss0lveu-se; o e:x<ercito, abandonado de 
seus chefes , refugiol!l-se na Galliza, e ele lá passou para Inglaterra, e por conse
gtün:te a clirecção dos negocios não podia, deixar de continuar nas mesmas pes
soas que se julgaram mais habilitadas para exercei-a, desde o momento em que 
cessou a r egencia elo reino pela l,tsurpação elo infante D. lYiiguel; e nós não po
demos suppor que o coronel J>izarro seja de opinião que os membros da junta 
provisoria, tambem emigrados para Inglaterra, aqui se reinstallassem para exer-
cer as mesmas funcções. . · . 

Notaremos de 1:iassagem que sua magestade o imperador se mostrou muito 
satisfeit0 da conducta de seus plenípotenciarios , que approvou todas as medidas 
que elles tinham tomado conjtmctamente com o marquez de Palmella, embaixa
dor ele Portugal, e r econ;J.mendou-lhes que continuassem sempre de accorclo e boa 

i ntelligencia a tomar as m·ecliclas que jt~g·assem. convenientes contra a usurpação, . 
emquanto sua· magestacle não tomava outras mais effcctivas . E sta determinação 
ele el-rei eleve convencer o coronel .P.izarro de que a auctoridade legitima ele sua 
magestacle, como r ei de Porttrgal, :ficou sendo r epr esentada na Europa por seus 
plenípotenciarios já mencionados, e que todos os subditos portuguezes que per
manecerem :fieis a sua magestacle t êem rigorosa obrigação ele os r econhecer, r es
peitar e obedecer ás suas determinações emquanto durar o pr<Ml@.JJ..te est ado ele 
cousas ou sua magestacle não cleferm}nar o contrario. 

A usurpação foi ganhauelo forças, e o usurpaclor per seguimlo, como era ele 
esperar, os leaes defensores da legitimidade, cresceu .a emigração e até hoj e não 
t em cessado. O coronel Pizarro ele ·certo não ignora o bom acolhimento c0m que 
s~Lo r ecebidos e a urbanidade c0m que são tratados pelo ·marquez de Pallilil.ella 
e pe1o visconde ~le Itabayana todos os portuguezes que vem abrigar-se n'este 
paiz á sombra ela muni:ficencia elo seu legitimo sobe:r;ano, e tambem não ignora 
que os promptos e abundantes soccorros que elles r ecebem são devidos ao zêlo, 
cr edito e habilidade elo maTquez ele Pahnella., obrando ele accorclo com os pleni
potenciarios ele sua magestacle. O coronel Pizarro sab e igualmente r econhecer as 
grandes difficuldaeles que t em sido preciso vencer para apromptar tão grandes 
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sonuna.s d e dinheiro, a fim ele que aos emigr~Ldos. nfLo falte o necossario; cli:ffi-
1uld~des ta,n,to maiores , que nada es tava previsto, e que rep:resentações à côrte 
c_ o Rw ele J aneiro exigem muitos mezes antes ele produzirem o seu effeito na Eu-

. 
1?Pa. Entretanto , os soccorTos não faltaram desde o primeiro dia que foram pre
c~sos, e aiucla até agora n fto têem faltaclo r ecursos , n em para prover á subsisten-
0a elos emügraclos , nem para promover quanto é possível a causa ela leg;itimiclacle . 
d ra quem assim obra .a favor elos emigrados, e quem emprega tanto zêlo e leal
d~de,. no serviço elo seu r ei e da sua ;ratria de certo mer ece antes elogios el o que 
tatnbes ela parte el e um coronel emtgrado, que se préza ele defender com honra 

e lealdade a mesma causa. · 
P Uma feliz coin.ciclenci~ (para a. qual n~io oont:riht;tiram J?Ouoo o J?la7quez ele 
tlmella e os plempotenClanos elo 1mperaclor) concltl ZLU a ramha ficleh sstma a In
~ aterra quasi ao ·mesmo tempo que clesembarc~ram em Plymouth algtms milha\es de seus fieis subclitos, constrangidos à emigração pela tyrannia e1Q usurpaclor 
c~, corôa ele sua mages tacle e a-nimados todos elo vivQ desejo ele exporem suas vielas 
em toda a parte onde o serviço de sua l egitin1a sog13r q.na exigir o sacrificio d'ellas . 
d A. sabia r esolução que tomou o marqt1e:t; ele B~vb~eena , encarregado da guarda t ratnha por seu augusto 'pae, conduzl.nelo St}q. l).').ag~stade a Inglaterra, em vez 
de ~ acompanhar a Vienna de Austria, para onde a dirigia em direitura , é sem 

lTVIda a medida que tem co:q.tribuiclR <lOIJ+ mais efficacia contra os progressos ela 
usurpaç~io, e liJne bem cedo ha ele completar a, r estauração da legitimidade . 

.. A resolução que tomou o Íll).peraclor e1e mandar a rainha sua filha residir na 
corte .ele Vienna clmante a sua ;m.~n!lriclacle era na certeza que o imperador de 
~us t~·ra, seu augus~o avô,. garantia tqc~o qWt.I).to se .tinba estiJ?t:laclo na mesma côrte 

e V1enna a r espe1to elo mfante D. J\í tg1fel, e lltJ.UCa consentll'ta qtHl e1le t\surpasse 
~ corôa ele sua neta, neni se rebell~sse co~tra a attctoridade legitima elo impera-
or sett genro ; mas quand0 n mayque~ de l3arbace:q.a, informado em Gibraltar 

aelos. despachos elo visconde ele ItabayaiJ.~ , ~elquiriu q,, cep te~q, ele srue o gabine~e 
le 'Vteuna, bem longe ele pugnar 1~elo s c1til:'eltos ela ramba 1), Mana U, proceclta 
c e uma maneira equivoca, e havia to cl~ a probabilidade el t~ favorecer até certo 
;,o;n.to os proj ectos elo infa,nte, tornou sobre si a r esponsabili4acl e de conduzir a 
atnha a Inglaterra . Jamais o guarda ele Ull). precioso deposito usoú com tanto 

acerto elo seu poder cliscricionario . . Assim vimqs que o imper aulor, não só appro
:0~1 a r esolução elo marquez ele Barbacei).a e elos qt1e contr ibuíram para esta .acer
sac ~ meclicla, mas até se clignou dar-l4es UIJ+ publico t estenv.J.n4o ela sua imperial 
s:ttsfação. Até aqui nada vemos que não mer eça a app1.1ovação elo coronel Pizarro, 

ella fo.sse necessaria. · 
Tendo a chegada ela rainha a Inglaterra alentado set~s fieis subdito.s e .dado 

UJ+l clecisivo impulso á sua propl'la causa, COJI].O já notàll).os , sobrevieram comtuclo 
novas occorrencias, que tornaram clifficeis todas as r esoluções cliplomaticas , me
nos . pela natureza elas mesmas occorr~ncias elo que pela má vontade de certos 
âabtnetes . O coronel Pizarro ele certo n ão ignora os escrupulos e pontinhos que 
t 61:am logar a varias contest ações , as quaes sem esta falta cl 0 bGa vontade n:nnca 

. tertam existido. El-rei tinha el aclo por completa a sua abdicação, r eservando-se a 
Utela durante a menoridacl e ela rainha, como seu tutor natural , e n 'es ta qualidade 
Procl~mou á nação portug·ueza, admoestando-a que se ·r eunisse em roda elo throno 
~i~~s.tttucional para ajucl ar o r egente a libertar-se ele uma facção rebelde que o 

u..ua coacto . 
t Nós j á fallàmos la1:·gamente sobre est a 1;esolução ele sua magestaéte, que, sendo 
?tnacla sobre informações inexactas , .só proeluúu o effeito que çostumam produ

zQtr as meias metlidas qual!ldo os casos exigem medidas energicas e decisivas: 
t anelo esta decisão foi conhecida na Europa já o infante tinha consummaclo a 

Usurpação ele- sua muito .livre. e espontanea vontade-, porque n em sequer se deu 
a J?ena de fingir que tinha sido coacto, e em vez de confundir-se com mais esta f.11 Ya ele matgnanimielacle ele um generoso irmfio, mostra-se aggravaclo e r esen-
1( o, e como para vingar-se . de sua magestade começou a exeroer todo o genero 
c e Crttelclacles sobre seus fieis subelitos. · 

Etn qualiclacl e ele tutor ela ra inha, o imperador expediu novas cr eclenciar;:s ao 
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marquez ele P.almella, como emba.ixaclor ele sua magestade fidelíssima na cô:rte de 
Lonch-es i mas peJa rasão que j á p-roduzimos, est e acto elo impemclor, como tutor 
ele sua augLlsta filha, foi contestado. · 

Entretanto resiilinclo a rainha em Inglaterra e sendo r econhecida por sua :roa- . 
gestacle britan~ica como l~g-itima sober~na ele Portu_gal, p edia a sua pro:pria cli · 
o·nidade que tudo quanto clissesse r espmto aos negoe1os de P ortugal fo sse tratado 
~m nome de D. Maria II, e por conseguinte fossem auctorísaclas por sua magestacle 
as pessoas qüe deviam dirig·ir e~te s negoc~os, para lhe~ dar todo o credito, vigor 
e authenticiclaâe que, em taes CJ rcumstanClas , exa poss1vel obtex i e para este ef
feito· as pessoas auctoTisadas p elo imperaelor antes ela sua abdicação como rei ele 
.P ortuo·al e depois como tutor ela xainha, para adoptarem todas as medidas que 
julgas~em _mais ace~·taclas ~o inter~sse ela legitimidade; cons~taram sobre quwl 
seria a mms convemente n es ta conJunctura, e a!:lsentaram, segundo o mesmo co
ronel Pizarro nos r evela, que a rainha, por uma carta r egia contra-assignada p elo 
marquez ele Barbacena (que t em poderes illimitaelos elo imperador) nomeasse o 
marquez de P almella seu ministro ele estado, auctorisanc1o-o a fazeT a bem do 
serviço ele sua magestacle ó que for justo e conveniente . E pois contTa esta me-
dida que versa a eliatribe do coronel Pizarro. . · 

Elle desapprova esta medida, e allega que t em a faculdade ele clesapprovakt. 
<1Como emigrado por sua invaTiavellealclade no serviço clé sua magestade, e como 
parti dista e zeloso defensor da sua corôa e throno ». Reconhecemos todas estas 
qualiclaeles Ra pessoa do coronel Piz~t.rro, mas parece-nos que o melhox mo clo ele 
provar que ellas estão b em arreigaclas no seu coração, seria respeitando a me
dida que t ão inconsicleraclamente censura, apesar ele declarar que o faz depois de 
muita reflexão . 

Se o·s r esultados da ?n'WÍüt 1·~{lexão elo coronel são similhantes á sua carta di
rigida ao marquez ele Palmella , bom seria que elle se abstenha ele 1·ejlectú· m'uito 
quando escrever as suas cartas , e ainda mais quando produzir rasões pm•a pro
.var as suas r e.fl. ectivas proposições , como poi· exemplo as seguintes : «Dep0is 
de muita r eflexão aquelle diploma par ece-me, salvo o r espeito ,que eu consag-ro 
á r eal assignatura, que envolve innumeraveis improprieclaeles. E improprio, por
que é illegal; improprio, porque é contrario á legitima causa da s·oberana que 
v . ex. a e eu servimos i improprio, finalmente, porque não julgo que fosse neces
sario. p·ara fortificar a repre~entação ele v . ex.a p erante as côrtes ela Europa ou 
a sua temporaria auctoridade sobre os emigrados JJ . 

D epois d 'es ta enfiada ele i?npTop1·ios seguem-se tres outras, a primeim ele il
legaes1 a segunda ele cont1·wr·ios e a terceira de desnecessa;rios1 as _quaes todas têem 
a propri_eclacle ele não provar nada elo que pret ende provar o coronel Pizarro i 
mas l)rovam de sob ejo que elle, imaginando que tinha refl. ectlclo muito sobre a 
questão que excitou, n ão r efl.ectiu nada, e foi cli.z enelo á tôa imprOJ)Tieclacle~ como 
es ta, por amostra : «llill diploma regio nomeando llill ministJ:o de estado é impro
prio, porque é contrario á causa ela legitima sob erana)) . E quen;t é este ministro 
que sua magestade escolhe e auctorisa por seu r egio cliploma? E ·aquelle mesmo 
já auctorisado por seu augusto pae e por elle acreditado como embaixador ela 
J:ainha fidelíssima, é aquelle mesmo que tem sid.o r epetidas vezes ministro ele es
tado -e embaixador i é aquelle mesmo que a nação portlJ.gueza · r econhece como o 
mais digno e mais habil elos homens ele estaelo que ella possue,--@. -que como tal 
é igualmente Teconheciclo 1)01' todo o corpo cliplomatico; é aquelle _mesmo que, 
tendo sido tão injustam ente ca.lumniaclo por indignos portuguezes ele todos os par
tidos, conseguiu a final confundir seus calumniaclor~s logo que se lhe offereceu a 
occasião ele aéJ.t>ptar livremente um partido conforme aos- princípios e sentimentos 
que elle sempre teve, mas ql!le sempre lhe foram contrariados ; e é, emfun, 
aquelle mesmo homem que, muito antes, e no mom ento ele ser nomeaclo ministro 
de estado pela carta r egia a que allucle o coronel Pizarro, exercia as mesmas 
f'uncções e os mesmos poder es que novamente lhe confere a carta r egia, a qual, 
como confessa o coronel Pizarro, <mão era necessaria para fortificar a sua r epre
sentação perante as côrtes estrangeiras ou a sua temporaria auctoriclacle sobre os 
emigra.dos JJ . 



117 

a ~n.tão como é isso? Se a carta regia não fortificou a auctor~clacle do marquez 
ç:ó ~'thl:el:ai .e se, com ella .ou s.em ella, .elle havia ele ter ~ mesma r epresenta-

. exercer a mesma temporana auctonclacle sobr e os emtgraclos por·tugLtezes , 
~ l~ca .conclusão que póde tirar o coronel P izarro é que a carta r egia era cles 
s ebe~sana, mas mmca pócle inferir q.ue ella é contraria á legitima cau sa ela mesma 
Po . er~nai menos que o cor onel Pizarro se não queira ·b em explicar ele proposito, 
r ba orçar o leitor a adivinhar que no seu systema ele argLrmentação se acha 
de du~ado alg um malicioso dottble entendre> que dê a entender a alg Ltm mau enten 
r:n~r que o. ~arque_z de· Palmella p ócle sm~ contrario á legitima ~ausa ela sob e
ge t' ou p or mcapaClclade ou por falta ele zelo e lealdade n o ser v1go ele smt ma
fa ~ -acle i ma~ i sso mesmo não passaria d e miseravel invectiva na presença ele 
rn~ 08 que rungLlem pócle n egar nem inverter . Advertimos , por ém, que nã0 faz e
po ~ esta supposiçfio para inculcar intenções tão malevolas no coronel Pizarro, 
rn~que ele nenh11m modo cles~jâmos oft'encler a sua justiça nem a sua delicadeza ; 
n~ 8 

só ~ara lhe provar que, deitando-nos a perder no labyrintho elas suppo sições, 
os rn asstm ~esmo podemos achar rasão que prove a sua asser ção ou justifique 

Neus r~cews. Mas deixemos os improp1·ios para passar aos illegaes. , 
ille 

0

1 capttulo elos illegaes> fallando elo diploma, continúa o coronel Pizarro: ccE 
idaâ: 'aporqu~ o artigo 91. 0 da carta constitucional diz : c< o r ei é menor até á 
basf"' e dezotto annos ». Seguem-se as menoridades ele D. Affonso V, ele D. Se
to1> 

1~ ·e ele D. Affonso VI, o que prova que o coronel Pizarro é versado na his
casia as r egencias e menoridades, mas que nada tem com a carta, nem com o 

0 presente. · 

se Para tod~ a E'uropa sab er que a rainha é menor até á idade de dezoito annos, 

0 ~lt~do a ~li spo s ição do artigo 91.0 ela carta constitucional, n ão era preciso que 
de ~o~el Ptzarro escr ev esse uma carta a todo o mundo e a dirig isse ao marquez 
nin . a n ella, que não póde ignorar as disposições da carta, e que mais elo que 
cou guern tem exp erimentado as grandes difficulclacles· que no presente estado de 
a u1as_ r~sultam cl~t. menoridade ela rainha. «Üra, a rainha tem nove anuos, logo 
trat ~galidacle é ele intuição!» diz o coronel. O argtrmento seria justo se n ão se 
e n:sse ele outra cousa sen ão provar que, sendo a r ainha maior aos dezoito anno s , 
nori~o cltenclo mais elo que nove, ainda. lhe faltam outros tantos para saír da me- · 

11,t e. D'estes argumentos até sabe fazer o Moming Joumctl e o John Bull. 
que . as a questão que nos eleve occupar é· outl·a, e vem a ser : «Qual é o plano 
sibil'~e eleve acloptar na presente crise, visto a menoridade da r ainha e a impos
norn 

1 ~ele ele se fprmar, na conformidade ela carta, uma r egencia que g·overne em 
que~ . e su~ magestacle, p ara estab elecer ela maneira mais legal e conveniente 
á rn °1 Po.ssiVel as r elações e mar cha r egnlar dos n egocios que dizem r esp eito 
zarronarchra portugueza e á sua legitima sober ana?» Ora, · o mesmo cor on el Pí
rneafa confessa que, na situação em que se ach-a a rainha, se eleve r ecorrer a uma 
Sltas a ex~·aorclinaria, que a singularidade das circumstancias auctorisa : são as 
de ·. proprtas palavras , assim como as que se seguem : «Se a situação politica 
tl'atsanla rnag.estacle é tão peculiar, que nem o direito natural lhe dá tutor, n em os 

' C Os ali' cl ' ' b corno , '~ta o; se sua m agestacle, na pnmavera da VIela, formo sa e so erana 
na ph :' _nao acha cavalleiro na christandade que por ella quebre uma lança ; se, · 
pelct Iase ela E scriptura, está sem pae, está sem mãe; se as ?·egencias p1·evistas 

ca?·ta s ~ . . . . b h . l . f . ltrna · . ao zn-p?'Cttwave?.S1 r ecm.Ta-se-em ora, e a mmto se c ev1a t er mto, a 
elo co~echcla . de excepção : in e:e&ren1is ext1·emct decent ». Copiâmos estas palavras 
do nel Przarro porque ellas v em ad ?'e?n par a o caso . Não acabâmos o r esto 

paragrar)ho , , . l 1 • • • ,{ qnest"' porque so contem argtrmentos ac tW7mnem, mm estrangmro s ~~ 
- ~0. . 

j1ru~~- que se quei~a pois o coronel Pizarro, se, sendo impraticaveis, n'es ta con
Pçtto a, as regenctas previstas p ela carta, se r ecorr eu a llllla medida ele e:lfce" 
A 1~elae ell_e mesmo aconselha e approva p elo seu in ext?"e?n!bs extremct deoent? 
Inada a é JUsta e_ n ecessaria, seg-Lmdo elle m esmo o confessa: ella acha-se t_o
Ver·sa/s:n: pleno v1g:or: i agora toda a impugnação ela parte elo coronel não t>óde 
se ach nao sobre a chffer ença entre a meclicla acloptacla e a que elie tomarra se 

asse no log-ar cl 'aquelles que a acloptaram. Mas isto é. pura materia d e opi~ 
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nião, que resta a provar se é melhor fLmdada ; e quer o sej a , quer llào, mmca se 
poderá inferir que na sua essencia e1la é contra os interesses cb legit ima sobe
rana, n em contr::n·ia á . carttsa da leg·itimidade : póde sim continuar a dizer-se que 
ella é illeg·al . com ieferencia á carta, mas es ta mesma illegalidade já o coronel 
Pizarro dispensou, àtlleganclo, para j ustificai-a, a situação política da rainha e o 
in extremis extre11w decent. 

E stamos p e1;suaclidos cl.e que 0 coronel Pizarro admitte ele bom grado a jus
ti ça e acerto d 'aquella medida, mas o que lhe custa a admittir e o que o põe eDl 

. colerica e manifesta contraclicção com seus proprios raciocínios é a p essoa ou pes
soas que são chamadas para executa.l-a e f~tzel-a effectiva , e para prova aqui co
piâmos o r es to do paragrapho qüe acima omittimos e que explica a especie de 
medicla da excepção ao seü modo: '!mas 1una excepção plausível, despicla ele 
theorias oligar chicas, el e pretensões de classes e familiàs, pretensões tão contra
rias á causa do soberano como aos direitos. elo subclito; pretensões que foram e sf1.0 . 
ainda, em minl1a consciencia à digo , o primeiro auxiliar da ·usmpação e a pn
meira causa das calaniiclacles que Portugal padece» . Oonfess~'tmos ingenuamente e 
em nossa consciencia o clizemos~ que em todo este arrasoado de pretensões nós não 
vemos senão as pretensões elo corOJ.?.el Pil<lal'l'o . · 

Entretanto, tomando á letra _ similhante àrrasoaclo, clir-se-ía que em virtude ela 
medida que o coronel Pizarro impug-na, a rainha tem composto o seu conselho 
do duque ele Cadâvàl, do visconde ele ~antarem e elo bispo de Vizeu, e que teJll 
encarregado ele süas r elações cltplomartioas o visconde de Asseca ou o conde ela 
Ponte . . . Não quer emos apr otLmdar demasiadamente o sentido cl'este par agrapho, 
n em escrütina}' até que ponto sejam g'ratttitGts e mal avisaclas as invectivas que 

. elle envolve. E niais um el'acju elles felizes r esultados ele rmtitct ?"efoexão do coro · 
nel Pizàrro quando escr eve para o publico; e à este respeito não podemos dar
lhe mellior c01tselho do que o de applicar a si mesmo o seguinte pa.ragrapho que· 
elle est;r eveü pm•a os outros : 1. 0 , é contrario á legitima causa, lJorque no s apre
senta aos olhos dos deuses, quebnuntadores das leis de que no s p?·oclcmnr."lm~s 
campeões!' 2.0

, porque desperta ciunie, aviva r ecordações püngentes e r asga fen
das que o balsamo elo tempo n fto pôde ainda cicatrizar; 3. 0 , porque t ende a con
firmar suspeitas e r eceios, que os desastres r epeticlàs fomentam e nutrem; e, fi
nalmente, senhor, vorque, produzindo todos estes màles, ?ião ojJeJ'ece com:pensça;ão 
algttma em nossa s~tttação poUticct ou aclminist?·ctti·vwJ . 

Mas. continüemos a tar efa à que no s pl:'opozemos. As argumentações do co
ronel Pizarro sobr e a questão qüe no s occüpa, r edüzem-se todas a provar que 
elle approvaria ele to clo o s.eü coração a medida acloptàcla, se os qu e a devem exe
cutar fossem escolhidos por elle oü p elo nie:rios manejada a consa de man eira que 
elle poclesse dar o seu voto. · 

· Entret$-nto, é eviclente que, p elM mesmas c1i:fficnlclacles que resultam ela mc
noridacl e da ra,iriha, ning uem poderia concorrei' na clelibem ção cl' esta medida se
não aquellàs pessoas à que O Ímperaclor· SeL1 aü.g'LtStO pae e tutor tem COnfiaclo a 
guarda cl~ sua magestade; e se o coron.el Pizatro lhes displi.ta o direito de pode
rem contl'a-assig-nar o diploma p elo qú.al a rainha nomeia um ministro de estado, 
quanto màis lhes clisputària o de nomear uma r egencia compostá de muitos mem--
bros ! · 

H a pol"ventura alguma lei que, prevenc1o o caso presente, a.JJçiori se um sobe
rano melio:r a ex~rcer li:m acto de. so11el'ania nomeando trma r egencia, e lhe ne
gue a nqmeaçâ:o ele um mihistl·o? Mas 11 nomeaçfio c1'este ministro é que parece 
ser a peçli:'a de escândalo do coronel Pizarro; porém é só l)orque elle a julga cles
n ecessaria, e não por outro motivo, como o m esm.'O coronel prova su1Jerab1mclan· 
t emente. Dizemos :~mpe?;abundclfntemetnte porqüe jú ü.ma vez tinha provado ele so-
b ejo aquillo mesmo que agora tol'im a provar . _ 

<'Era des11ecessario : 1. 0
, porque v. ex.a, coinu embaixacror ou p elo ll).e.nos con

sic~erado tal p elos emigrados, ex er cia toda a auctoridacle que os subditos ele sua 
magestacle tinham depositado nas mãos ele v . ex. a, porque ninguem, que eu saibtt1 

·deixou ainda ele r esp eitar ou ·concorrer com v. ex. a em tudo aquillu que tem sido 
re'lativo ao serviço de sua magestade ; um s6 facto prova tudo isto: o deposito ele 
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Plymouth, que tem r epresentado a emigração e a fideliclacle portugueza
1 

rece
benclo por orclem de v. ex.a o ex.mo Candiclo José Xavier, tenente coronel, para 
GU~andar brigadeiros e coroneis que ali ccn~cluziram os seus corpos por via ele 
. a. tza, cleu a v . ex. a a prova mais exuberante ela sua resignação e obeclien

eta·'.>> 

.Tudo isto prova superabunclantemente que· a escolha ele sua magestacle não 
.PDdta ser mais acerta~la1 iJor isso mesmo que recaiu n'um elos seus fieis subditQ,s 
que . desde a orig m das cliffi.culdades que agora motivam essa meclicla, em sua 
qua.h~acle ele embaixador «Ou .pelo menos consicleraclo como tal pelos emigrados>> 1 

exercta to~a a an.ctoridade que a posição, a força elas circumstancias e consenti
ln~nto tac1 to ele todos os s1tbelitos ele sua magestacle tinhanJ- depositado nas suas 
lU os, e ao qualE.enhum. cleixcn1 ele o1>eclecer. Qual era o objecto ela meclicla? Era 
estabelecer o mais legalmente que fosse possível ·unia aHctoriclade · legitima «Ou lJ: ~menos ~·econhecicla com. o tal pelos emigrados» 1 lJara dirigir .os m.esmos emi
gra os nos mteresses ela rainha e dos seus ptoprios. Este fim estú pr.eenehiclu 
co1n a nomeação elo marquez ele Palmella. Se a legalidade cl'esta meclicla for im
pu~nada pelos g·abinetes ela Eui·o1Ja1 não ha rasão nenhuma para o ser pelos leaes 
lJOltugnezes, e principalmente pelos emigrados, emquanto existir a mesma ca.usa 
e a lU~sma urgencia. . 
mui Ale~ . c~e . que todas as pe~soas a quem importa esta meclicla estr:o com ella 
I to sahsfeito'ts: pares elo remo, deputados, generaes, desembargadores, e, em 
~oucas palavras, todos, todos a approvam, i·espeitam e . obedecem-lhe; e até 
t ~uelles mesmos . que, por alg1:nnas vezes, se tê em mostrado cliscolos e recalci-
ra~te~, não só reprovam as doutrinas elo coronel Pizarro, mas até chamam á sua 

carta ~mpe?·tinente e a sua publicação esccundalosa. Elle é, portanto, o unico que se 
mo~tr~ descontente e que tl:abalha quanto pócle para descontentar os que estão 
~a.tisfeitos . Não podemos atina1· qual seja o fim do coronel Pizarro, mas como elle 
b~~oc~ a carta e argumenta com ella, elevemos suppor q ~w é o Çtmor que elle tri · 

ta ct mesma carta. . 

trao ~ !Jc· ~enhum modo podemos clecifra,r este enigma d.o coronel Pizarrc, dando C<lmo uma cx
eUe rclinana. prova ela ol;>ediencia dos emigrados portng L1 ezes no deposito ele Plymouth o terem 
viei~ lhumpndo as ordcps c1uc por via do conselheiro ex-ministro ela guerra Candiclo José Xu
tu uez e~ ~J:~m .transmitticlas em nome. c~o ?la.J:quez ~e Palmclla, unica auctor~clacle que os por
ta~t 1°8 refugiados pela causa da lcgitlmHlacle pocham Tccouhecer u'este paiz como represou-

e c e sua man-estaclc fidelíssima. 
mar Qual fo~ a ~i-i; são elo conselheiro C. J. Xavier a P ly;nouth? Limitou-se t ão só mente · a to
em )r~s med1clas necessaJ:ias para accommoclaçào c subsistencia cl'aquelle deposito; v,erificar os 
clu~ à g?s .d~s pessoas qtw o compunham, para .Teceberel? soccorros~pl:opo.rci?nados a s~a gra-
08 ( ~ v.rg~ar sobxe o comportamento ele todos; prevemr qtlC se nao mfJ:mg·1ssem as l01s, nem 
quells llles .elo paiz; em tuna palavra, fo i ali organisar o melhor modo de administração d'a
iieis. eo (~epos,rto, ;to interesse do l.cgitimo soberano .c J?-0 interesse elos emi~raclos que lhe ?ão 
ás 

0
. 1 r a, nos nao vemos qtw sep lun grande sacnficw da parte elo cleposrto o ter obeclemdo 

mes rc cus elo .marquez ele Palmclla., transmittidas pelo conselheiro C. J. Xavier a beuefic~o do 
umamo clep_osrto. Se é um ·sacrificio, seria antes da lJarte de C. J. X avier, em ter acceltado 
Cximi~omm1ssão trabalhosa, clifli.cil e desagrad·:wcl, sobretudo. tel!l.do clle uma boa escus.a para 

S. -se, con:o ~Ta .a ele .est~w: enfermo n'aquc}l::t epocl~a. ~ , . . 
que .e 0 ?acnficw, rma.gmarilo 11elo coronel Przarro, foi tao somente da parte elos bnga~leuos, 
que· ~ ece~Iam ordens de t1m tenente coronel, então· pó ele estaT descansado o cor·onel Przarro, 
nhumlclo Iss~ se temccleia o melhor possível. Em primeiro logar não consta ·Gj_ue brigadeiro lle
·asse 5

.
0 quetxasse d'essa medida; sabemos que houve queixas, uvimos fazel-as, mas podemos· 

era ~bu.ar. qtlC os ~ais acerrimos queixosos ne.m militares. eram.; e, quando o fossem, a resposta 
OJ:cle VIa · os officraes generacs e todo o deposito do exerci to ·portug·uez em Plymouth receberam 
ciali~s 0 exec~taram ordlens do tenente coTonel C. J. Xavier, como todo o 10xercito e toda a olii
gnm ade as tLnha tantas · vezes recebido e executado em todo o reino de Portugal. Deixou al~ 
do t: vez o coronel. Pizarro, chefe de direcção do miuistcJ:io da gaerra, de cumprir as -ordens 
zel-o neu~e coronel C. J.. Xavier? Foi em qua,liclade de o·fficial de estado, se é permitticlo di
ex-se ~s~In:, c não .em qualidade de o:fficial elo exercito, que foi encarregada aqwúla missão ao 
zarJ:o elh ano ele ~staGlo dos negocias ela guerra, missão qne no sentido mesmo elo cowuel Pi
Já v 0 competia por elle ter sido o ultimo ministro constitucional da repartição da guerra. 
q11e ~~nos qnc !Jà0 .haviru ~motivo algum para recusar a qu.alidacle, e nós não podemos imaginar 
qae benha ltav1clo m teuçao. ele atacar a pessoa, nem no seu caracter, nep:t na s_na capaci~a~e, pox
riclo m .sab.e o coronel P1zarro que alguns cl'estes ataques falsos se tecm feito, mas so teem fe
da ·p a pl·ol)na mão . que os dirige, ficando sempre intacta a homa, a probidade c o mereciment0 
c v.ê ~-~·soa atacada. N' este sentido o ex-ministTo .ela g.uerra C. J. Xavier está á prova ele bomba, 

' 'LSJ.llanvr sem .se assustar os morteiros da inv.l:lja e cliti cal11lllnia . .(Nota ,do ar·liculista) 
. . 

~, 

·-
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lVIas a carta acha-se tambem, por assim dizer, n'um estado de menoridade, 
c o seu poder usurpado como a corôa do monard1a que a outorgou : ora, não 
tendo ella a força d.e se restaurar por si mesma, é preciso que primeiro seja res
tauracl~ a legitimidade, porque á sua restauraçã~ s.egue-se necessariamente a da 
carta. E pois inutil recorrer á carta para determmar por ella o procedimento dos 
defensores ela legitimidade emquanto chuar o presente estado de cousas; mas é 
sempre util e necessario invocar os direitos da leg·itimiclacle, e · reconhecer como 
legítimos os actos que dimanam ela legitima soberana, sejam ou não na confor
midade c1a carta ou elas leis do ~·eino) porque na posição em que se acham os emi
grados nada cl'isto lhes serve i. mas como elles têem a forttma de possuÍ[' a sua 
legitima soberana, devem-se umr todos a sua mag;estacle, ol1eclecer {t.S ordens que 
dimanam cl'ella, e respeitar a auctoridade de qnem nol-as transmittir. em seu au
gusto norne. 

Se temos a forttma de nos explicar ele manéirá a fazer-nos bem entender d0 
coronel Piza.rro, não perdemos de todo a espe:rança ele o ver acloptrur estes prin
cípios, porque elle já quasi que os achnittiu em parte, e só cliffer inclo ela medida 
adoptacla por lhe parecer inconstitucional, e mostrando-se inclinado a consentir 
n'outra que fo sse mais conforme a.o. espírito ela carta. 

Eis como elle se explica a este respeito : 
«Em Inglaterra, em França e na Hollancla ha um grancle numero ele clignos 

• pares do reino e (senhores) deputados, não só fieis a sua magestacle, mas ao seu 
soldo • convoquem-se, reunam-se cl'este ou d'aquelle modo, n'esta ou n'aquella 
sala, e o seu voto e a sua ·escolha form,e um ·conselho que nos dirija em nome 
do soberano .» . · 

Mas quem tem auctoriclacle para convocar este conselho? De quem recebem 
os eleitores auctoriclade para eleger e os eleitos para governa;r? Hão ele formar 
uma camara só ou dividir-se em duas? I·Hi.o ele .. . mas evitemos questões inuteis 
sobre uma cousa qüe não tem pés nem cabeça: o coronel PiiljaTro bem sabe 
que uma tal éonvocàçffo, ttmà tal eleição e um tal conselho nas actuaes circmn
stancias, faria cóm que os emigrados representassem em paizes estrang·eiros uma 
farça riclicula e absurda. A unica medida que,. segtmclo o pa1'ecer de homens pru
dentes, era mais conveniente, foi a que se adoptou e eleve permanecer em vigor 
emquanto o imperador não determinar ele outra fórma, porque na actualiclade ele 
circumstanciàs só sua magestade, como tutor de sua filha, ou as pessoas que o re
presentam têem auctoriclade qompetente. 

Dizemos mais : ainda que fosse possível e decente executar .o plano offe_reciclo 
pelo coronel Pízal'l'o, a maneira adoptada· pelos tepresentantes do imperador como 
tutor ela rainha seria preferível, e para melhor explicaçà:o aqui transcrevemos o 
parecer ele um grancle homem ele estado, bem versado n)estas materias, o qual 
não nome~rnos, porque as suas rasões 1)01' sua.propria força e clareza são tão pel·
súasivas, que não precisam ela auctoriclacle de um .nome .celebre para convencerei:: · 

Fallando do estado presente ele Poi'tugal, eltz ass1m: «Todos os olhos estao 
voltados para o senhor D . Pec1ro; todos os · OLtviclos estão attentos para ouvir a 
sua voz; todos ·os animas estão dispostos a segtül-a; mas subditos fiei-s ou go
vernos estrangeiros todos desejam ig•uahnente saber o que esta augusta voz pro
mmcía e quem tem direi. to à.e repetil' o som na Europa : nem é facil de perceber 
como se poderá escusar de o repetir por vezes dm·ante toda a menoridade da se
nhora D. Maria, II; pois ainda quando não estivessem as duas camaras afastadas 
pela usurpação, a experiencia ensina que regencias reguladas pelos estados ou 
classes ele tun reino (chamem-se dieta, concilio, parlamento, côrtes ou estados ge
raes) foram ás vezes tun mal necessario, mas sempre um mal; e no modo ele sen
tir presente e mais geral entre os governos do continente, não ha quem não pre
ferisse nos casos occorl'entes .a clecisão elo soberano ttttor e pae a uma resolução 
elas duas camaras; e até para os 1t13~xonados da fórma de governo em tres po
deres distinctos fica este, dm·ando a menoricla.de1 inais regular sendo represen
tado completame:nte o poder 'l'Ba.l pelo soberano tutor e pa.e ou por seu immecliato 
clelegado>J . 

Conclue o coronel Pizarro: «Porta-nto, na Lo'llsa posição em que nos achâmos; 
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annul_lados pelo espaço de seis mezes, tanto cabedal consumido sem um esforço 
com~mado, sem uma inspiraçáo a tempo, é justo, é necessario installaruma ré
gencia, un;ta cousa que pense, combine e mande em nome de sua mag-estade D. 
D ·. E sta tirada contra o marquez de Palmella, arg uindo a s. ex . a de nada ter 
p·tte, é tão injusta quanto perfi.da e gratuita, principalmente da parte do coronel 
r:·zarro, qu~ par~ce , ou pelo m eno s inculca, estar ao facto cl~ tudo quan:o se t em 

lto para Impedir, paralysar e até destruir todas as mechdas convem entes ; e 
quando ap esar de mn poder tão contrario ou de mna influencia tão sinistra se tem 
:o~seguiclo trazer os negocios ao ponto em que elles se acham, não se póde di
zer _que elles não t êem sido conduzidos com habilidade, e que quem lhe tem dado 
a direcção é, para usar da mesma ]Jhrase elo coronel Pizarro, algmna cousa que 
P.e~sa e que obra, e talvez n~o esteja longe a epocha de ver r esultados mais de-

. CISIVOS. · · 

. lVJas supponclo mesmo q11e na opinião elo coronel Pizm-ro ba grandes erros, 
grandes descuidos ; ficariam elles r emecliaclos com a publicação da sua carta ao 
~arqu?~ ~e P almella? Acaso resulta cl' esta publicação algmn inter esse á causa 
~ legt_trmrdacle ou ·algum proveito á causa dos emigrados ? B em longe cl 'isso; a 

produza· algum effeito elle seria inteiramente em favor da causa do usurpador, 
ao qual o coronel Pizarro tivera servido n 'este particular muito melhor do que 
nenh1un dos seu s zelosos partidistas . 

. E o ~ais é que foi esta a interpretação que geralmente se deu á carta elo 
coronel Przarro, e nós temos na mão as provas d 'i sso, posto que de nenhum modo 
~s acln:itt~mos , antes pelo contrario as r ep1.lisâmos com indignação, como tenden-
es a ~nsmuar procedimentos indigno s do caracter do coronel Pizarro, mas que 
~ 8~1a mcliscrição auct01·isou de uma maneira tão ostensiva, e é alluclindo a estas 
lnsrnuações contra· a honra e :fidelidade do ·coronel Pizarro que nós intitulftmos 
este artigo-funestos 1·esultados de 1·evelações inclisc1·etas. · 
. Todavia, para que o coronel Pizarro não ignore as inclucções que contra elle 
Iesnltara.m ela indi screta publicação da sua carta, aqui lhe notâmos uma, e vem 1 ser. que elle abandonou a causa ela legitimidade para adoptar a do usurpador, 
c e CuJo lado se acham qüasi todo s os seus parentes! 
f Tornâmos a r ep etir: i:sto é uma r econhecida cahunnia, contra a qual, em de-
ens~ da honra do coronel Pizarro, nós ser emos os primeiros a clamar; mas.nem 

por Isso deixa ele ser um funesto r esultado da sua indiscr eta r evelação, e que, 
apesar ela sua muita r eflexão, elle não r eflectiu bastante sobre os inter esses ela 
cansa que defende e os seus proprios . . 

Por conclusão: a maior prova ele que a carta do coronel Pizarro é de natu
~eza a prejudicar a causa ela 1egitimiclade, é o ter o conde ela Ponte comprado, 
segundo a voz publica, toclos ·os exemplares que tem podido achar, para os faz er 
espalhar em Portugal; e o conde da Ponte, como todo o mtmdo sab e, não serve 
a CEsa d.a legitimida~e?_,n em .a causa elos. ~I?igraclo s . 

sta e a nossa opmwo - ~ncolztnie amwttw i. 

* I . 

do- O re~actor da Gctz·eta ele Lis?oa, ou individuo da sua .feiçã? política, refer~n
d se mars tarde ao assumpto acrma exposto, escreveu e m senu na folha offiCtal 

0 governo o seguinte : 

11 
~<Pouco i.mporta, na verdade, que entre um ptmhado de homens indignos da 

t aça~ <J,Ue lhes deu o ser e obj ectos elo desprezo publico exista ou cleixe de existir 
nlllanimlclade ; que esses homen s concordem ou deixem ele concordar nos seus pla
d 08 

e ~as suas insidiosas tramas, é perfeitamente indiffer ente, porque em qualqu~r 
0 °8 _dois casos terão seus plan os igual r esult:'telo e prosluzirão o m esmo effeito que 

grasnar ela rã ou os _silvos da serp ente no deserto. E inclifferente, dizemos, que 

p01• ~Com a data de. ~5 de abril i~1primiu-~e em P arís, sob o titnlo RGflexões.ao Pad1·e ~maro 
segni;n esiudan~e , cr~twa severa cl este arbgo, que teve. r esposta 1; 0 Appendtce a ~ de ]tmb_o ; 
ele F . a:m-se ma1s do1s opusculos, ela mesma perma, R eplwa e T1-eplwa, a que J oaqmm F crreua 
isso lerta:s _tambem rcclarguiu. E controver sia pouco c01·tez, abtmdanclo ali os doestos, e por 

a OJmttilmos. 
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o ex-mai·quez de PtLlmellâ se ache ou não li.gado pelo laço ela ]1'cdm·~títlacle am! 
seus consocios; nao sabemos nem t<1.·atãmos ele saber a origem ele seus rompimen
tos; porém o certo /:, que t\stes apresentam uma lição moral que oxaU ·Ce;etos ho~ 
mens a1Jroveitttssem cede que entre_ os perversos nunca ha nem pócle haver mutüà 
confianba ou boa fé>J. Tarde ott cedo se affrouxa e qttebnL o tenue vinculo que os 
U~lÍra; a ,ambiyrto ~e cada um ras~a O véu <1_Ue a OCCUltíLra, e pela mutua c1iscor· 
dm ·e d.esmtelligenma apparece. á tace do m,undo_ em toda a sua fe~lcl:de. 

tt Um tiro ele bula, que se cl1sparou na 'I ercmra sobre as embarcaçoes fretadas 
pela revohtção, feriu a todos os sequazes cl'ella, e muito particularmente aos seus 
chefes, qüe clescle esse roon~ento viram que _eram: tidos ~ avaliados no q_~be 1 ·eal~ 
mente valem, e que na quahclacle ele revohtcwttanos haN1am ele encontrM' firme 
opposição c}a parte ele todos os amigos ela boa otdero e ela tra.nquilliclade elos po· 
vos . Nada exacerba tanto os animas dos homens roalevolos e ambiciosos como a 
desgraÇa, particularmente a que roei'ecidamente os abysma ; desde a frustrada 
empreza dos liberaes lU\ Terc~irll começaram a manifestar-se sym1Jtomas ele dis 
sabor ou ·talvez ele clesesperaçao entre os corypheus rebelcles; symptoroas que os 
seus advogados, como o Constit~wional e outros proctlraram com bastante empe
nho disfarçar ou encobrir) mas em vfio, appa1;ecendo el11fini evidente prova do 
rompimento na ca:rta publicada pelo ex·coronel Pizatro a um elos enca?'?'er;aclos só 
dos negocias do ex-ma?·q_tbeZ il:e Palmellcb. Na dita carta notâ:q:ws a seguinte expres
são: «Com effeito, ql.1e cousa ha mais. monst:tuosa e irregular elo que ver um ho
mem nomear-se a si mesmo secretm·io ele estctclo ~mive1·sc~l e Ibnieo pcwa úoclcbs cbs 
?'epw·tições))) etc.·! ! ! A tanto não . aspirava o humilcle governador da illn.a Barata
ria. Nãó é facil, por certo, suffocar o riso á vista ele tão irrisorio facto, e muito 
IDenos ó é decidir qual elos dois apresenha mais claros inc1icios de fraqueza iutel
lectual, se o ex-matrqnez arrogando ·a si (como lhe argne 6 Pizarro) tão ric1iculas 
attribuições, se o ex-coronel em lh'as disputar, como se ellas possuíssem a mais 
leve Otl remota sombra de realidade. )) 

Outro escriptor já por vezes citado, Joaquim José ela Silva Maia, quando al
lucle ao diploma regi o diz: 

c< O marquez de Palmella, não para evitar novas contestações elos emigraclos 
que cluviclassero ela sua auctoricl:;tcle, inas sem duvida por fazer alarde ao · depo
sito . do seu poder, mandou no dia 13 ele janeiro commuuicar ao general Stubbs, 
para este o fazer constar a todos os chefes elas secções, e estes ás pessoas de 
suas respectivas classes, a copia · ele um decreto i ela joyen rainha, clataclo em 2 do 
dito roez, pelo qual o nomeava seu ministro, sendo este decreto referendado pelo 
marquez .de Barbacena, na qualidade ele guarda e procurador iustLtuido pelo au
gusto pae ela mesma soberana. Esta commnnicação ao deposito serviu para novas 
rourmmações, e mostrou a indiscrição ele Palmella, porqtte o deposito obedecia 
submisso ás suas ordens pela terrível arma de que se servia, que valia mais que 
mil decretos, e não precisava de similhante commtmicação . Formavam-lhe os emi
grados este forte arg·uroento : ccTanto se prova que usurpastes o poder ele nos go
«vernrn:, apocleranclo-vos elo dinheiro destinado á nossa subsistencia,. quauclo elle 
c<clevia ser aclmini.straclo por uma comroissao de entre alguns ele nós, sem mau
« cha e ele reconhecida probidade, que rugora é que apTesentaes este decreto, pois 
<tque fica evidente que todos os actos que pTaticastes, anteriores á sua data, são 
((nullos e irritas, e que- os praticastes sem auctoriclade legal, ali~_~eria escusacl0 
e<tal decreto)) . 

«Este decreto foi :filho da necessidade e elo apuro em que se achava eiD Lon
dres a senhora D . Maria II, sem ter quero pugnasse pelos seus interesses; era 

.sómente clestinaclo a fim ele acreditar o roarquez ele Palmella junto aos outros di
plomaticos estrangeiros, e não IJara vir com elle fazer alarde pomposo ao depo-. 
sito, · que não necessitava ter conhecimento ele tal decreto . Que contraclicção ! Oc
cultar aos emigrados o estado critico em que se achava a sua joven rainha, para 
elles duvidarem embarcar para o Brazil, de oncle provinha interesse a élles e 

· áquelle imperio, que era melhor que elle g~Lnhasse o que perclia Portugal do que 
a altiva Inglaterra, e fazer-lhes publico um clecreto, elo qual a pllblicidacle só ser-

.1 Aliás carta regia, que está a pa.g. 36. 
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via .de prestar armas a seus inimigos ! Em verdade, foi a maior indiscrição que 
pocha praticar um cli1Jlomatico l Aos perioclicos inglezes e francezes que ac1voga
Ya:U. a usurpação ele D. Miguel serviu-lhes ele pasto para as suas ironias. «Que, 
«cliztam elles, tuna raí:pha menor assignar decr etos para a nomeação ele ministro s, 
«e serem estes referendados por mn estrangeiro: é causa nov~ na. Etrropal>J 
· O auctor ela I·Hstor-ia do cm·co elo Po1·to exprime quasi iclentica orc1~m ele icléas, 

e par~ não alongar muito a controversia mencionaremos só este pequeno trech0 : 
((Dtrv1dou-se €la auctoriclade com ·que o ma.rquez se arrogára dirigir como chefe 
S~lp~·emo os clestinos ela emigração, e elle mesmo pareceu compro.va1· a justiça de 
131lillllJ:antes queixas quando (em 2 de j àneiro ele 1829) levou uma rainha menor 
a ~ss1gnar-lhe ·um decreto de nomeação de ministro, r eferendado por mn estran
g·etro, o marqttez ele Barbacena, na qualidl.acle_ d~. guarda e procmaclor da joven . 
soberana. Por este modo se aticaram · citc1a vez mais os oclios e intrio·as entre os 
moderados e os liberaes · progre~sistas , ou entre os affeiçoaclos e os descontentes 
elo g~verno, de que r esultaram scisões irreconciliaveis, entJ.~etic1as sempre em toda 
.a em1 graç~io», etc. . 

. Nos Apontamentos com r efer encia ao volume I da sobredita obra lê-se o se
g1mnte, como clefeza elo illnstre es tadista, depois ela tra.nscripção textual até á pa- · 
avra <(soberana» : . 

(<O . auctor remata com este período a enumeração das accusações que uma 
)art~ da ~mi~Tação dirigia contra o J?ai:quez ele Palmella, ou, para melhor cliz~1:, 
c as Imag·manas culpas que lh·e attnbuwun os mesmos por quem elle se sacnfi
lava, e que o oclio cegava a ponto de promoverem cl'est 'arte apropria ntina d' el-
es . Quantas vezes então, na amargtri·a ele seus pensamentos, sentiria o marquez 

0 . desejo ele abandonar a sua posiçíto, e ele retirar-se elos negocias publicas, para 
Ylver com a sua família elo proclucto elo patrin4onio que a fortuna lhe cleix úra fóra 
cl~ Portugal ! Susteve-o, porém, a ?Onstancia de algtms am.'igos .fi eis, e as r ecorda
çoes elo Porto em 1828, que lhe impunham o dever de per severar . 
. ccA incr epação acima transcr ipta, analoga a ou'tras então em voga, parece-nos 
Insustentavel. A joven rainha achava-se em Inglaterra; e bast.'t isto para mostrar 
5llla~to era necessario que houvesse alguem IJara fallar em seu nome. O marquez 
Já nao o poclia fazer na qualiclacle ele embaixador, porque o governo inglez r @cu
sav.a reconhecel-o como tal, e não havia aclmitticlo mesmo a sua carta credencial, 
assignacla p elo senhor D . Pedia . Era preciso que ellc, ou alguem, com tittllo aQ 
men~s apparente, transmittisse 01·clens ou palavras ele affecto e esperança aos 
snbêlitos ela r ainha na emigracão, aos defensores ela T er'cejra e ás missões portn
g~ezas nas côrtes estrangeira~ . O marquez ele JDarbacena achava-se em Londres, 
~ao só na qualidade ele guarda, e procurador ela joven rainha, mas como delegado 
.a auctorielade elo senhor D. Peclro, o natmal tutor ele sua augusta filha, anoto

. l'ld~cle de que elle havia feito uso, mais late, tomando a r esolução ele clescontinuar 
a VIagem ele sua magêstade ficlelissima p ara Vienna, e trazenclo-a para Ingla
terra. Então ningucm se lembrou ele contestar as faculclacle~ do marquez ele Bar-
~cena (assim como em 1826 ningt1em. havia estran:haclo que Francisco Gomes ela 

Silva referendas se no Rio ele Janeiro a carta constitucional), quiz-se-lhe entreta~to 
negar, com relação ao marquez ele Palmella, a auctoriclaçle ele r efer endar lUll cle
lheto que se limitava a co1:v~~rter o t itulo de embaixador no ele m[n~stro, para 

e conservar a mesma pos1çao que elle antes occupava, e que é obv1o ter cles
~m}~enhaelo com va,ntagem pa:ra a 'rairrha e seus subditp s. E sse decreto era sem 
c ~Yicla uma ficção; mas luna ficção licita e proficua n' ac1uella conjunctura., que 
nao permittia outro melhor m:bitrio . · · 
cl . (( U~ elos primeiros U SOS que. O marque~ f~z cl'ess~ .nomeação, não poeler{L ser 
v~~tppr ovado pelo auctor elo DLSCW/'SO p1 ·ebmtnct1'; e fOI 'o despacho elo conde ele 
ell a Flor para g~vernaclor milita:r ela il?-a T erceira, com a ordem exJ:ressa~ que 

e cnmprm, ele ll' tomar posse 1mmecluvta cl 'esse governo . E sta medida fo1 sal
I aclora. da ilha e ela causa. O marquez occupou-se, alem el 'i sso, incessantem@nte 
c e enYI.a:· soccorros de homens, armas e clinheiro para a r eferida ilha, não obstante 
0 _bloqne1o elas ·forças navaes do senhor D . :JYiignel, e outro mais cli:fficil de illuclir 
que o governo britannico ma.nt.inha ali, não obsta.nte a perda da avultada so)Dma 
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que se havia empr egado na primeira expedição . . Quando o aspecto dos negocias 
parecia a todos tão desanimador, não póde negàr ·se o credito que lhe r esulta ele 
não ter succumbido a i;antos obstaculos, e ele conseg·uir a final r eforçar a guarni
ção ela T erceira com a maiõr parte dos combatenteil qc1.e tão gloriosamente a de
fenderam, e a té com 1.UUa porção dos que se achavam refugiados em França e na 
Belgica, entranclo n'este numero o bravo e benemerito r egimento n .0 18, os leaes 
fusileiros, etc. O marqnez, cuja nomeação ele ministro era: censurada por alguns 
emigeados (pelos mesmos · que subsequentemente criticaram a disposição do se
nhor D . P edro ele assumir a r egencia), exercitava as suas funcções, mantenclo 
ç,om lorcl Abercleen aquell::t corresponclencia clipiomatica, que tanto contribuiu para 
sustentar o decoro e os direitos ela rainha; e que sendo assignada sómente pelo 
marquez de Barbacena, porque o gabinete ele S. James a não acceitaria ele outro 
moclo, appareceu depois impressa no manifesto elos clireitos ela r ainha, papel no 
qual trabalharam, quasi em partes iguaes, José Antonio Guerreiro e o marquez, · 
cncarregando·se o primeiro ela discussão legal e o segundo ela questão historica 
e cliplomatica. O marquez de Palmella, emfim, fazia us"o elo titulo que, ele accorclo 
com o marquez ele Barbacena, havia assumido para acompanhar a rainha ao·paço; 

·para colloc~tr a seti lado a sr.a. D . L eonor da Camara, hoj e marque:z;a ele Ponta 
D elgada, que tão nobremente acceitou e ·occnpou o importante cargo que lhe foi 
confiado ; para solicitar incessantemente nos seus officios a cooperação e aux ilias 
elo augusto pae da senhora D. l\faria II; para exigir o juramento de fidelidade 
elos se1:1.s subclitos na emigração, etc., etc. 

<<~fuito poderíamos acrescentar; mas bastará o que expenclemos , para nos in
duzir a perguntar ingenuamente ao auctor ·se julga que o marquez acceitou um 
cargo nominal, movido ele uma riclicula vaidade, ou se justificou com os factos a. 
convenienci~ ela medida excepciont1l ou, se quizerem assim _entenclel-o, ela :ficção 
a que se prestou? 

«Era n 'esse tempo que alguns estouvaclos ela emigração se occupavam em pu
blicaF satyras, libellos e diatribes contra o· marquez, que mais tarde contribuíram 
para se formar a conspiração, que o poz em risco ele ser victima elo punhal elos 
assassinos, na ilha 'rerceira. » 

A isto r esponde seguidamente o sr. Simão José ela .Luz Soriano : 
<<Eis-aqui uma nota que o auctor ela Histat·ia do cm·co elo PoTto não póde dei

xar de contranotar, pela obrigação em que a civilidade o põe de responder á per
gunta, que tão formal e explicitamente n'eHa se lhe faz. O auctor ela clita I-b:sto
?·ia nunca teve a icléa, nem a poclia ter, ele que o nobre marquez ele Palmella 
procurasse -wn ccwgo nominal1 movido ele ?·iclict~lct vaiclacle ; mas parece-lhe ainda 
hoj e que, alem ela iimtilidacle, houve nullidacle insanavel no decr eto em questão, 
sem ventilar todavia a conveuiencia politica ele clisfarçar-se a dureza elo titulo, 
que poclia ter para o r eferendar · o marquez ele Barbacena, nullidacle que consistiu 
sobretudo em ter sido. assignaclo pela alta pess-oa que o fez em tão tenra meno
ridade. Esta assignatura e a r eferenda posta em similhante elecreto por um incli
vicluo clestituiclo ele caracter proprio para tanto ( ab strahinclo ainda elo titulo), e 
que nem ao menos podia ser legalmente r esponsavel pelos seus actos para com a 
nação portugueza, convenceu muitos elos emigrados (e talvez mesmo que alguns 
elos mais sisudos e contrarias aos agitadores e libellistas), que similharnte clecreto 

. p ão podia dar mais auctor.iclacle e importancia moral e política ao u,_QpJ;~- marquez 
ele P almella elo que antes cl'elle tinha. E com effeito junto do gabinete ele S. Ja
mes viu-se, pelos subsequentes factos publicos, que o caraeter official do marquez 
não melhorou certamente com a sua nova categoria ele ministro ela joven rainha; e 
para com os emigrados portuguezes "k'tnto lhe obedeciam elles antes, como ll1e obe
deceram depois do sobreclito decreto ; porque similhante o'becliencia, alem ele aconse
lhada pela política, nascia elo caracter, que nenhum cl 'elles lhe contestou, ele legi
timo embaixador ele Portugal na côrte ele Londres, e por conseguinte o ele estricto 
protector e natural advogado elos portug·uezes fieis ao governo legitimo, expatriaclos 
por este titulo em paiz éstrangeiro, ele onde se seguia o ele chefe supremo ela emi
gração, que, como tal e com tão nobre dedicação pela causa ela patria, o mesm-o 
marquez assumíi'a, sem fallar ila grave auctoriclacle, no bem merecido pres tigio 
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que o seu nome inquestionavelmente dava á emigraçtio, e finalmente na necessi
d.acle, que por outro lado havia, elos emigrados lhe prestarem similhante obeclien
CLa, r ela Slta absoluta precisão de por elle serem SOCCOlTÍClOS COm OS. competentes 
subsidias . D emonstrada assim, alem ela nulliclacle, a inutilidade elo decreto em 
que st~, o mesmo auctor ela Iiisto?'ict elo ce?·co a.incla conscienciosamente entende, 

·e~~1íresença ela nota acima, que o citado decreto nada mais fez ~lo que vir con
firmar as queixas (ali~oí,s impoliticas e na sua opinião inteiramente f:»ltas ele sen
so), que alguns emigrados haviam levantado sobre a illegaliclacle ela auctoriclacle 
que o nobre marquez a respeito cl 'elles havia tomado até á publicação ele simi
lhante decreto i . » 

A cliscorclia que por esta e outras fórmas se ·manifestára, como já dissemos, 
·entre os liberaes, lançando graves suspeitas sobre o caracter ele alguns inclivi
duos mais notaveis elo partido, desprestigiando-os nó conceito publico, mórmente 
em França e Inglaterra, onde circulava grande numero de impressos elos diver
sos grupos políticos, serviu de arma poderosa para os absolutistas combaterem. 
seus inimigos, e poz embaraços á gerencia elos negocios e1u nome da j oven rai
~a. Entretanto o marquez ele Palmella esqueceu n'aquella conjunctura as inve
ctivas elos proprios companheiros no exílio, e continuou a clirigir longe da patria 
a causa constitucional, aúxiliaclo por habeis diplomatas e cor~o sos militares ·ae 
sua plena confiança, aliás ser -lhe-ía impossível conservar o novo cargo, porque 
0 8 ch ssiclentes não perdiam ensejo ele hostilisal-o, embora isso prejudicasse todos 
quantos pugnavam pela carta. outorgada em 1826 e pelos clireitos ela rainha a se
·nhora D . l\b6a II. 

. Se o nobre estadista fez bom ou mau uso ela auctoriclacle que lhe conferíra o 
dtploma r egio, se pre1:1tou serviços ou commetteu erros, não nos compete clizel-o, 
mas poderá ~0uizar- se pela leitLua elos subsequentes documentos. 

O:flicio 

~l. mo sr. -Tivemos ~ala ele Lisboa com cartas ele 1 elo corrente, e chegou 
J?,se Ferreira Borges, cuja existencia a bordo ela fragata fra:hceza surta no T~jo 
nao podia ele modo algum prolongar-se, depois ele se haver assoalhaclo por toda 
a parte. Quando v. s.a tiver occasião ele assim o participar con:flclencialmente a 
mr. de Neuville, r enovar-lhe-ha os agraclecimentos em nome ele sua magestacle 
pelos soccorros e ab rigo t ão generosamente prestados ás victimas ela tyrannia, 
a~segtuanclo-lhe ao mesmo tempo que é tanto mais justa esta gi·aticlão, quanto nos 
sao notarias as queixas que o gabinete britannico tem feito a este respeito, fi.m
~a.nclo -se em dados falsos ou muito exagerados, entre outros, sobre a imaginaria 
1.~Pre~s~o a bordo ela fragata ele proclamações e outros papeis similhantes, o qne 
e lUtenamente falso. · 
d Dizem que as cousas em Lisboa continuavam a apresentar toda a apparencia 

e uma proxima .explosã0, e tanto o Borges como as pessoas que c1e lá escrevem, . 
mo~tram n'j sto a maior confiança. Que o governo do usurpaclor se acha fraco e 
Vact~lante e Ínclubitavel i ~1ã0 vej o, porém, COm igual certeza a SUa dissolução i.m
~echata, ou que possa desde já effeçtuar-se sem o impulso ql.w espero com as 
1 espo~.tas ele sua mag·estaclc o imperador elo Brazil. · 
di . Nao tenho ainda podido obter ele officio as decisões necessarias para se expe-

1 ° capitão Praça, e lisonjeio-me poclêl-o fazer antes do fun da semana . Fico 
~~h-~tanto mais descansado á. vista ~lo qu: v . s_. a ~e ~n_:ncla dizer elas intençõ~s / 
.· dgoverno francez, ::'tcerca da subs1sten01a . e chstnbmçao ele soccorros aos r efu-

gia 0s ele Brest . 
B Deus guarde a v . s. a Londres, 16 ele fevereiro ele 1829. -ill. mo sr. Nuno 

arbosa ele Figneireclo . = Mcwquez 'ele Palmella. 

ac .
1 

O lab?rioso escriptor, reproduzindo na sua Historia da guen·a civil estas observações; 
qll~e~ceut~,~lllda no qua~ ne~ o proprio pae d3J rruinh~ nos pa1:ece que poderia _pub~icar, depois 
do . t!)lar,na a ,sua abchcaçao completa, mesmo clepo1s de sab1da por elle a tra1ç.oeu·a conducta 

m ante D. Miguel em Portugal,. 
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No-ta 

O abaixo assiguaclo teve n. honra ele receber a nota de s. ex.n o sr. conde ele 
Abercleen

1 
p:rincipal secr etario ele estado ele ·sua magestacle britannica1 na reparti

ção elos negocias estrangeiros, em data ele 13 elo corrente7 e pondo de parte; por 
ugora

1 
tuelo o que diz r espeito á questão, que se agitou em primeiro logar en

tre o sr. duque ele Wellington e o sr. marquez de Palmella7 e que cleu logar ao 
funesto acontecimento de 16 do proximo passado 7 o abaixo assigmi.do immecliata
meute r esponderá com precisão ás tres perg·untas que s. ex.a o sr. conde ele Aber
deen lhe clirige, csperall.clO que s. ex.n reconhecerá quanto é urgente e i~1clispen
savel que se possa prover quanto antes á sorte elos refugiados portuguezes, que 
ainda se acham em h1.glaterra e em França; sem os expor a novas desgr aças. 

As tres . perguntas, ús quaes o abaixo assignaclo eleve responcler7 são as se
guintes: Primeiro : Qual é o caracter e a qualiclaele segundo a qual o ma.rquez ele 
Barbacena pede a s. e4..n o sr. concle de Abercleen. as explicações enunciadas em 
sua precedente IJ.oü~? Segundo : A serviço ele quem estão as tropas ultimamente 
enviadas ele Plymouth. aos Açores, e ao desembarque elas quaes se oppozeram os 
navios ele guerra ele sua magestade britannica? 'l'erceiro: Por que ordens e com 
que instrucções foran1. cstus hopas enviadas ele Plymouth aos Açores? 

Ao primeiro . O marquez ele Barbacena figura n'este negocio na qualiclade ele 
plenipotenciario elo augtÜ;to pae1 tutor e 1mico protector nutural elos direitos e elos 
interesses de sua magestaclc fidelíssima a rainha ele Portugal, reconhecida por sua 
magestacle britanniea como legitima: soberana elo dito reino. I · 

Ao seg1mdo. As tropas enviadas de Plymouth á ilha Terceira, sem organisa
ção, sem aTmas

1 
e em navios em quw foram ele envolta com muitos emigrados-não 

militares, compõem-se de· subclitos fieis a sua magestacle a senhora D. Maria II7 

e á custa d'esta soberana é que se tem constantemente provielo ·á sua sub s1steneia 
depois elos desastres que os· trouxeram a Inglaterra7, sem que até agora tenham 
sido gravosos a nenhum governo estrangeiro . 

· Ao terceiro . Devendo os r efugiados portuguezes saír ele Inglaterra, não r ece-
beram em nome de sua ·magestacle ficleli.ssima1 e ·segundo o conselho d'aquelles a 
quem o a;ugusto pae ·cl'esta soberana confiou a guarda ela, sua pessoa e a àirecção 
provisoria dos setts negocias, outras instrucções mais elo que irem direitos á ilha 
Terceira, aonde a soberania é!.e sua magestacle fidelíssima é solemnemente reco
nheciclá e obedecida por todas as auctoric1acles civis e militares da ilha7 como o 
sr . marquez de Palmella teve occasião de annun.ciar em muitas cartas ao sr. duque 
ele Wellington . 

O abaixo assignaclo a;proveita esta occasião para renovar a s. ex.a.o sr. conde 
de Abe1;cleen os protestos da .sua mais clistincta consideração. 

Loneh·es, 16 de fevereiro ele 1820. = MaTquez de Barbacena. 

Not.a 

O abaixo assignaclo., príruúpal secr.etario ele estado ele sua magestacle na repar
tição dos ncgocios estrangeiros, tem a honra de accus_ar a r ecepção .ela nota elo 
marqu.ez de Barbae!'lna1 .:..clatada ele 1G elo .corrente; mas antes ele responcler aos 
qu..esitos qtt_e lhe for·am àirigielos por s. ex. a no dia 1 O elo corrente;-· o abaixo as
signado julga inclispe;nsavelmw1te necessario negar o direito assumido pelo pleni
potenGiario do imperador D . Pedro, ou s~j a no se11- caracter ele imperador do Bra
~il, .QU sej~ · eõmo chefe da casa de Bragança, ou como pae e tutor natural ela 
rai-nha D, ,nfaria li. 

Q.uaesqu~r meâ.icla:s ad.optaclas peÍo governo ele sua magestacle a r espeito elos 
subelitos por~gue.z;~s residentes n'este paiz1 s~jam officiacs · e soldados, ou inéLi.vi
duos particulares 7 e bem assim quaesquer outras medidas que se julgue conve
p.iente aê}optar a r espeito dos subclitos portuguezes em França, ou em outros pon
tos, não julga ci abaixo ussignaclo dever clar rasão1 nem ao imperador D . Pedro 7 

nem ao seu plenipotenciario pela aclo;pção de taes medidas . 
Quando estrangeiros residem na Gran-Bretanha1 estão sujeitos ás leis cld paiz, 
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except0 n'aquelles casos om que privilegi:os especiaes se acham assegura~l~s 
por tratados aos membros ele qualquer estado particular . E stão igualmente S"LlJel
tos ás prerogativas reaes de sua magestade, exeÍ'cidas segundo as fórmas e cos
tumes da Ingl a terra e em harmonia com o direito geral elas gentes . 

Segundo toclills ·as leis e boa rasão, ninguem póde assumir auctoridad.e algn1na 
dentro elos domínios ele sua magestacle, e muito J;Uenos a auctoric~ade de fazer a 
guerra desde os portos e arsenaes de sua magestacle, sem o conseRtimento ele sua 
mag,estade e contra a sua expressa prohihição . 

• (J abaixo assignaclo não encontra diffkulc1ac1e a,lguma em responder aos que
Slt@s elo marquez de Barbacena, que se contêein na sua nota ele 10 do corrente, 
porqu.anto para o fazer bastará r ep etir a linguagem invariavelmente proferida pelo 

· governo britannico, e que elle presmnia era tão conhecida a s . ex.a, que evitaria 
a. necessidade da pergunta que lhe pareceu apropriado dirigir. O governo britan
~lco ~ão se opp0e, pois, nem tão pouco se· oppoz nunca que voltem a Portugal os 
tefu~mdos po~'tU;g'J.lezes , que se r euniram em Plymouth no caracter ele ·indivi.duos 
P8!rtlculares . E sómente como corpo de tropas que o governo britan:m.ico se oppoz 
á sua partida de um . porto. britannico para quaesquer domínios de uma potencia 
~om ~ qual a Grau-Bretanha nã0 está em guena, e para com quem sua magestacle 
e obrtgado a cumprir ~leveres ele neutralidade. · 
t As cartas do du<;J_ue ele W ellington ao marquez de Palmella explicaram comple
atmente quaes eram os funclamentos em que o governo de sua magestacle se fir-. 

lllOll quando julgou er;;t do seu dever obstar que a expecW.çruo de tropas portugl!le
zas de. Plymouth para as ilhas elos Açores chegasse a seu destino, e qualquer 
0

1utr~ expedição d'este paiz ele similhante na-tureza será 0lhada lil.O mesmo p<mto 
c e VIsta . . 

Em r esposta ao segundo quesito elo ma.rquez de Barbacena, o abaixo assignaclo 
tem a honra ele replicar que os r efug··iados T>Ortu.guezes, que actualmente se acham 

· .e~n .. França, estão debaixo da jurisdicção frailceza, e seu caracter, bem como con
d~çao, eleve ser assumpto submetticlo á consideração do governo francez. Este 

,abs~unpto será se:t>n duvida olhaclo por um modo compatível com os deveres e 
0 rtgações ele sua magestacle christia.nissima. · . · · 
d Defenclenclo 0 exercício ele sua propria pret'ogativa como soberano inelepen-
lnte, sua magestade .está nmi longe de disputar a qualquer outro soberano o 

P ellD goso d'aquellas prerogativas ele que se· acha investido. Os servidores de 
~lla ~a.gestade não se julgam o·brigados a explicar ao ministro ele sua magestacle 
lll.lbpenal, o impera<Clor elo Brazil, o parreeer · que consieleram devei· humildemente 
sn lJletter a sua magestacle sobre o particular assumpto a que se allude. 

O marquez de Barbacena concluiu a sua nota com uma pergunta que já se 
ach.a re~pouelida ·p elo qne o abaáxo assignado teve a honra de expor . lYias se jsto 
assun lião fôra, o abaixo assignaclo encontraria algmna difficuldade em 1·espo:m.der 
a ta~ pergtmta, tanto mais qua.nto, qualquer que fosse· o motiv~ que a dictou, era 
quas1 impossível pensar que ella tivesse por objecto esclarecer qualquer duvida 
na 111ente do marqu.ez ele Barbacena. 

·:Na sua Rota de 16 do corr ente o marquez de Barbacena declara, que não re
Conhece r esponsabilidade alguma m ais elo que aquella qu<;~ é devida ao seu· au
gllsto. amo, pae e tutor ele sua magestaele fi.c1elissima. 
]3 tu;tcla que não é necessario ao abaixo assignado assegurar ao marquez de 

1
• ~~· acena qual seja 0 'L'e::;peito que o governo éle sua m.agestaàe conserva aos cli~ 

_ eeltQJs que competem ao caracter cliplomatico, e ás immlmidacles cte que este gosa 
q~tl'e as nações .civílisacbs do lmiv. erso, ~eve~lhe , ~odavi~, ~er permit~ic1o ~bs.ervar 
t e a mesma le1 commum, que confere tao extens1vos pnv1legws, extge Slmllha:El-' 
~fente que o procedimento das pes-soas inveF;ticlas com este al to caracter seja 
b '. <:Jlle não se preste a v~olay as leis do paiz, ou a ultraj ar• a auctoriclacle do so" 

erano em ctüos domínios aconteça r esidir . 
e Novalliente se submette ao m.ar•quez de Barbacena que elle deve ab ster,-se1 

· :plll~l.lanto se achar n'este paiz, de tomar parte em sustentar a guena civil em 
p o~tugal e suas clepeneleilcias, ou seja por parrte do imperador elo Brazil, ou por 

a.r.te ela rainha D . lVIaria II. Tal interferencia, por qualquer lado que sej a, é in~ 
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compatível com o direito das gentes e eom as leis . d' este paiz . É tun quebranta
menta elas prerog<.t~vas de sua magestad<=:, e uma clesobecliencia positiva ás suas 
ordens, repetidamente levadas ao conhecnnento elo marquez ele Barbacena, bem 
como de seus collegas . 

O abaixo assignaclo tem a honra ele renovar ao marquez ele Barbacena os pro
testos ele sua mais distincta consieleração. 

Secretaria elos negocias estvangeiros, 18 ele fevereiro de 1829.=Abe?·dem7r. 

Oflicio 

Ill. mo e ex.mo sr. - Recebi ha dias com bastante retardo os tres officios d'essa 
jtmta ele 15, 16 e 17 de janeiro, tenclo antes recebido outro de 23 do dito mez, 
como já. annunciei a v . ex.a, e hoje m~ foram entregues os ele 30 e 31, nos quaes 
não vem noticia alguma d'essa ilha de onde espero com a maior impaciencia al
guma cousa que me tire o cúiclaelo ácerca da chegada dos reforços que lhe tenho 
enviado . Aqui só consta com certeza até agora que os navios britannicos que se 
acham cruzando n'esses mares obstarl.l!m á entrada dos quatro navios debaixo ela 
clirecção do general João Carlos de Saldanha, que 'haviam saído ele Plymouth a 
6 de janeiro, e devo suppor que ig~lal sorte experimentaria o navio que levava a 
bordo duzentos sessenta e seis allemães, que tinham saído quatro dias antes. 

Este procedimento cl'o governo britannico, proceclielo ela erronea noção em que 
está ele que para manter a sua neutralidade não eleve permittir que sáiam dos 
portos cl'este reino expeclições para qualquer parte elos clominios portqgtlezes, não 
obstou porém que eu continuasse a tentar todos os meios ao meu alc~uce para 
que os leaes e valorosos defensores cl' esse tütimo baluarte, que res.ta á monarchia 
portugLwza, recebam alguns soccorros de que tanto carecem a fim de se poderem 
sustentar contra toda e qtialquel' aggressão, e servirem, como a Divina Provi
elencia permittirá que aconteça, ele ponto de apoio para a grande obra da restau
ração elo tlu·ono ela senhora D. :Maria II. 

Remetto inclusa uma relação dos navios que têem levado r efugiados porh1.gne· 
zes para essa ilha, apontando o dia ela sua saida. Parece indubitavelmente que 
alguns d'elles terão illL1cliclo o cruzeiro inglez, e, pelo menos, o que saiu do Ha
vr~ chegaria sem transtorno. Alem d'estes ha dois navios saídos ele Falmouth a 
20 ele janeiro, €fUe não levam passageiros, mas cuja carga é bastante importante 
para essa ilha. 
· Emquanto aos quatro navios que foram obrigados no dia 16 de janeiro ?-de~ 
sistir ela entrada no porto ela villa da Pi·aia1 onde estavam a ponto ele deitar 
ferro, tenho a satisütção de informar a v . ex. a que voltaram pwra o porto ele Brest, 
aonde os nossos honrados compatriotas têem recebido elas am:toúclacles francezas . 
o acolhimento mais generoso e cordial, subministranclo-lhes todos os soGcm-ros que 
a sua situação carecia ele uma ma,neira que forma o maÍ.Ol' contraste com o trata
mento que receberam por parte dos navios ele guerra da potencia que semprG ti
nha sido olhaela como a mais íntima alliada ele Portugal. 

O governo e as camaras fmncezas têem-se pronuncíado n'estas circumstancias 
com um sentimento lmanime, e eleve-se dizer, em abono ela verdade, que tambern 
o publico em Inglaterra t em consideravelmente clesapprovaclo o barbaro procedi- · 
mento eontra nós. · 

Creio que por agora continuarão a pm:manecer em França aquelles de entre 
os nossos refugiados que lá se acham, até que possam com segurança dirigir-se ele 
novo para essa ilha, ct"0a entrada provavelmente ficará agora temporariamente. 
impecllda pelos navios que o governo rebelde não cleixará de enviar para esse 
fini; porém confio que não poderão manter largamente o bloqueio, tanto em rãsão 
do estado em que se acha a marinha por.tugLleza, como pela clespeza extraorcli
naria que uma .tal medida lhe occasionará. 

Tenho a satisfação ele poder assegurar a v. ex.n que a rainha minha senhora 
continúa a gosar n'este paiz a mais perfeita saude e recebe as mesmas honras e 
demonstrações ele interesse e de obseqttio por parte ele sua magestacle britannica, 
e ele toda a familia real ele Inglaterra, que sempre tem recebido desde o ruo-
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Jnen~o da sua chegada a este reino. É esta a ra~ão pela qual sua, magestaüe se . 
ç?ns1clera como hospeda unicame~te ele· el-rei, conhecendo que n 'es te paiz os mi
~rstros, e não o soberano, são responsaveis pelo systema e actos do governo; 
J~tlga dever fazer abstracção ela politica que este gabinete tem ultimamente se
gtúclo, e continuará a residir em Inglaterra até lhe chegarem as commnnicações 
~~ue bTevemente esper âmof> ele seu augusto pae, que a habilitem a adaptar ult e
lLOres resoluções, e lhe forneça para isso meios adequados . E spero com plena 
don:fiança que assim aconteça logo que su~ magestacle imperial tenha ouvido a 

eputação portugue_za que veiu ele Lonch·es nos fins ele outubro. 
Concluo este officio eeJ:·ti:ficanclo a v . ex. a. que a nossa augusta e interessante 

hobe~·ana j ~, sem embargo da sua pquca idade, r econhece e avalia às sacri:ficios 
b~JlOlcos que .por ella s~ têem fei.to, sobr~tudo pelas.auctoriclacles, guarnição e ha-

tantes da 1lha TerceiYa, e mtJltO deseJa que ahegue o tem1)0 ele poder com a 
1:/)la real presença r ecompensar e agraclecer tão assignalada fidelidade . 

D
. Deus guarde a -v. ex." Londres, 18 de fevereiro ele 1829 . - m .mo e ex .mo sr. 
lO l ' ' c ectano Leão Cabreira .. = Mcwquez ele Palmella. 

O.tl:icio 

IU.mo e ex.mo s·r .-HL em outro o:fficio participei a v. ex." que t inhá. r ecebido 
D seu ele 30 elo mez paRsaclo; não queto, porém, deixar de annuuciar que eu não 
~e bdemorei. em lev-ar á augusta presença da rainha, minha senhora, a supplica 
c 0 ravo batalhão n . 0 5, e que espero mui brevemente poder transmittir áquelle 
c~rpo leal um testemunho chs proprias mãos ele sua magestacle fidelíssima, que 
Piove ao mtmclo inteiro o apr eço que a nossa augusta soberana faz da sua bra
~ll'a ~ inabalavel fi.cleliclaele; ~ s~ut magestacle :fidelissim~ está bem certa que o 

atalhao mmca clesmerece'rá a ms1gne honra que lhe destma. 
Tambem aproveito es ta occasir:o para anmmciar a v. ex .a que me acho de 

posse elo o:fficio ele 19 de janeiro, em que a jtmta me participa haver estabelecic1o 
~lUla r elaçao, e muito sente ·sua magestacle que as circumstancias obrigassem a 
~mJa a fazer novas nomeações que depois sempre são causa ele embaraços e dif· 
d~l clades .. Já pelo ineu o:ffici_o ele 1~ de j aneiro ultimo .terá esse gove~·no con~eci-

qual seJa a vontade ela ramha, mmha senhora, relativamente a ob.Jectos cl .es ta 
nattweza e outros que importam innovações, sem que tenha precedido a sua r egia 
approvação. 
t l Cump:~_·e-me acr escentar qt1e sua magestacle ordena que a junta a informe, por 
e~ as as occQ.s iGes .que se lhe proporcionarem, de tudo quanto praticar no des
t _Penho de seus arcluos deveres, para que a mesma augusta senhora possa es
oa~ plenamente inteirada elos actos elo governo da 'l'ercei.ra e par ticipar á jtmta 

Jl.Uzo que cl 'elles forma. · 
~ecebi, com 'o officio ele 31 do mez passado, a relação das pessoas que a j1.mta 

se VIu na necessiclaele ele manclar saír el'essa ilha·; e muito sente a rainha, minha 
~:nho~·a, que na ~esma terr~ onde brilha a mais acrisolada lealdade, se encon
d em Inclivicluos que, desconhecendo a sua legitima auctoridade, manchem o nome 

0 portuguez com que nasceram. 
n~ Pela minha parte deYo dizer que o expediente de os mandar para este· paiz 
c1 ao me parece o melhor, porque vem augmentar aqui o numero elos s.equazes 
a usurpação . - . 

rr Deus guarde a v. ex.a Londres, 18 ele fevereiro ele 1829. - In.mo e ex.m0 sr. 
tocleciano L eão Cabreira. = J.Vfcwquez de Pabnella . 

O :flicio 

al · lll.mo e ex.01? sr.-Ainda que pelas participações elas auctoridacles d'esta ilha 
~ 11 

constarão as ultimas occorrencias, não quero comtudo deixa1' de informar 
<•Vex •l . · · c o que se1. . 
d ~elo ~apitão J oão Moniz Côrte Real ( commanclante das gtterrilhas realistas 
a ercem0 chegado hontem, tivemos a infausta noticia elo desembarque ali· de 

9 . 
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seiscentos a setecentos dos rebeldes transf'ctgas cl!'l Porto, os quaes foram che~ 
gando em differe:ate numero desde o dia 10 do corrente até antes de hontem, 
em que ele lá saiu o mesmo Moniz. A primeira embarcação que chegou levava 
vinte e sete ou vinte e nove homens, a seguneb ·trinta, a· terceira sessenta, a 
quarta trezentos, e a u.ltima duzentos, segundo elle informa. Desembarcaram tam
bem muita:s munições, armamento, e vinte e tan.tas peças de artilheria ele vaüos 
calibres . E certo que n'aquelles mares cruza uma força· naval ingleza, a qual 
comtuclo, ou consE-ntiu, 01.~ não pôde obstar áquelle desembarque. Tambem consta 
que antececlentemente Joao Carlos de Saldanha, com força ele setecentos homens, 
pretendêra. desembarcar na villa da Praia, IJOl·ém que lhe obstaram os vasos ele 
gt1.erra inglczes; em consequencia elo que (eliz-se) fôra lJara o Havre ou BoTCléus, 
segundo as instrt1.cções que tinha do infame Pahnella e do ministro do Brazil em 
Inglaterra. Este espantoso acontecimento tem proeluzido aqui a sensação que é 
ele esperar pelo imminente risco que corre não só esta, como as mais ilhas, se 
ele Portugal não chegarem quanto antes efficazes soccoiTOS. Chamo a attenção ele 
v . ex. a sobre a minha carta de 10 ele janeiro, e reconhecerá v. ex. a que o perigo 
de que fallei, na hypothese de virem os emigrados, existe hoje em realidade pelo 
seu effectivo desembarque, e que as medidas, que já então indiquei, são aquellas 
mesmas que agora unicamente nos podem convir. Esta pequena força da expe
dição, ainda que firme em sentimentos, e commandada por oHiciaes os mais di
gnos, não póde de maneira a1gmna ser sufficiente para cibstar a uma invasão, com 
que somos ameaçados, e conter os perver sos d'esta ilha, c1uo são em grande nu
mero. 

Acabam de ser presos por se correspondercm com os rebeldes da T erceira 
os inclivicluos constantes da relação j1.mta i, nos quaes jú, fallei a v . ex. a em carta 
de 19 de dezembro passado, como pessoa,s perigosas . Não me enganei, pois, 
quanto a estes, c o mesmo supponho quanto aos outros. 

Quanto a mim vrezo-me de ter dito sempre a v . ex. a a verdade, e talvez con1 
algmn tal ou qual criterio, c a exveriencia o principia a mostrar. 

Resta-me só prevenir a v. ex.a, que, se o perigo em que estamos se appro
ximar ele mais perto (o que terá logar se não chegarem quanto antes .soccorros 
ele Portugal), estou na prudente Tcsolução de me r etirar para essa côrte, uma vez 
que não possa aqui prestar algmn serviço a el-r ei no sso senhor, para o que desde 
já conto com a licença do mesmo augusto senhor, a quem rogo a v. ex . a a honra 
de beijar por mim a mão. · 

Deus guarde a v . ex. a Ponta D elgada, 19 de fevereiro de 1829. -TIL mo e 
ex. 1110 sr. Luiz ele Paula Furtado ele Castro elo Rio de :MendoE.ça, ministro c se
cretario de estado elos negocios ecclesiasticos e ele justiça.= Jo sé B!lontei?·o Tor1·es. 

A foll1a official elo governo ele D. Miguel, referinclo~se a este mesmo assum
pto, diz em 20 ele fevereiro : 

«Apressfi.mo-nos a elar ao publico alglms detalhes do resultado ela famosa ex
pedição dos inimigos cl'esta monarchia, que, saíndo .ele Plyrnouth, se elirig·iu á 
ilha 'l'erceira. Estes detalhes são trauscriptos, não só elos mesmos jornaes france
zcs, apologistas ela rcvolnçllo, mas até de comm1.micações autbeuticas recebidas 
pelo correio chegado hontem a esta capital. __ 

«Na maehugada elo dia 16 ele janeiro chegou a expcdiçr:o ~1. ilha T erceira a 
bordo dos quatro navios inglezes e russos Ly1'ct, JJ!Iinm·va, Sttza1w e Ch?·istinct, 
sendo composta de seiscentos e trinta homens, comman lados }JOr J o ?to Carlos ele 
Saldanha; mas q'uanelo .manobravam para lançar feno, descobriram duas fragatas 
inglczas que se achavam no porto, as quaes , por causa ele uma espessa nevoa, 
não tinham podido até então perceber a entrada elos transportes . Immecliatamente 
a·s fragatas fizEn;am fogo ele bala sobre os transpol'tcs·, e uma d' ellas, eliriginclo-se 
especialmente para aquelle em que se achava João Carlos ele Saldanha, dirigiu títo 
bem o seu _fogo, que o segu.J_J.clo tiro matou um official e feriu alguma g·ente. 

I Pedro Nolasco Borges c João Soares de Albergaria, capitães ; J oão Ip;nacio ele NoronhfL, 
alferes ; José Tavares ele Fal'ia, quartel mestre, todos elo ba.talhào da ilhn. O ultimo fugiu. 
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«Depois ele algum tempo que dui·ou o fogo, os navios fizeram signal de se-en
tregarem á discrição, e João Carlos foi a botclo elo navio elo commancla1lte inMez, 
0 qual se limitou a r esponder ás suas instancias que elle ob?·avct em vi?·tucle elas o1·
~ens elo sett gove?'?W. Vendo então perchclas todas as suas esperanças, voltou João 

arlos para bordo do seu navio e ele lú dirigiu um protesto ao commandante in
gl~z, o qual se contentou ele lhe accusar a r ecepção, acrescentando que podia se
~Lur com a sua expeclição aquella direcção· que lhe parecesse, uma vez que clc
stgnasse o ponto para onde se dirigisse, e comtanto que não fosse para territorio 
})ertencente a Portqgal; porém que para qualquer parte seria escoltado pelas fra
gatas de guerra ingle:;;a;:;. João' Carlos, recebendo esta r esposta, r espondeu ao 
commanclante inglez c1ue a sua intJ:mção era ele se dirigir para França. Effecti
~am~nte, algumas horas depois os quatro transportes tom?ram aquella elirecção,· 
segLUclos pelas duas fragatas i:p.glezas, q_ue os escolto'tram até á bahia ele Biscaia, 
e entraram em Brest no clia 30 do me~ passado.>> 

1\~emorias e cliscu~~sos posterior~s alh.J.cle~ tambem ao confl.icto .nos Açores, 
mas Isso fica pam logar mais proprioJ visto ser n.ecess~rio referir clescle já outros 
factos não menos importan.te.s. 

:P~~reto 

Attenclenclo ao pve.stimo, zêlo e fid0licla~le clG conde cl0 S. Lourenço : hei por 
bein nomeai-o milüstro e secretano ele estado elos negocios ela guerra. 

O duque ele Cadaval, consel4eiro ele estado e mir).istro assistente ao despacho 
~o meu gabinet~, o tenha assim entendido e ~aça exec1~tar com 

1 
as partici~ações 

8 
° estylo . PalaClQ ele Q1!-ehlz, aos 20 ele feveremo ele 1829. -(Com a ?'nbnca ele 
ua mag esta ele.) t 

O objecto da expeclição ele v. s .a a F rança é o evit~r mais clemoras e clespe
zas pelo que toca aos refLJgiaclos portuguezes qqe entraram :wribaclos em Brest, 
Pa.ra onde deverá proceder immecliatamente qú.e obtenha em París os esclareci
rneu.tos necessarios sobre ~s disposições elo governo francez. 
d P?x' c?nsequencia vae cl'aq_ui c~ireito a ~a:·ís, e, por m~i0 elo sr. Nuno Barbosa 

1~- ~\gueueclo, fará c4egar ás maos do mtmstro ela marmha de sua magestade 
clll'tstianissima a Cl:l>rta ele officio, que .em data çle hoj e lhe enclereGei . 

O mesmo sr . Nuno B<trb.osa deverá solicitar, tanto ele mr. Hyde de Neuville, 
COlllo do ministro elos negocios estrangeiros ele sua magestacle christian:issima, O 

co~senso d'aqtwlle monarch~, para que os emigFaclos portnguezes possam com a 
ll:l.at.or brevidade tornar-se a pôr a camin4o para a ilha Terceira, vevifica.nclo o 
f~:OJ ecto _q1:e com ta~ta .barbariclad~ e em offensa elo clirei_to cl~s ge?--tes nos não 
. L permttttclo ela pnmmra vez effeltual!. Os cruzadores bl!ltanmcos Já abanclona
talll aq Llellas parag~ns, mas elevemos contal! com cer teza q11-e .se acha,.rit suppriclo 
0 seu logar por vasos ele guerr~ elo pal?ticlo J!ebelcle; e como n~o seja compatível :I?- com os desejos de sua magestade ficlelissima, nem com a cligniclacle e g·ene-

Stclade de sua magestacle o rei ele França, expor estes desgraçados, que a sorte 
dollocou debaixo ela sua poderosa protecção, a caírem victimas inclefezas nas mãôs 
?8 seus algozes, o uni co meio que se ?-pl'esenta para evitar tão grande infortu

~to, é o ele se prestar um salvo-conclncto a estes inclividuos, ou seja escoltando-os 
tia embarcação ele guerra franceza, ou sej a por uma cleclaraçno de sua mages
f~c e christiani:ssima, tuna vez que naveguem debaixo ela protecção ela bandeira 
pa~ceza . Se esta, e as mais rasões que nos meus prececlentes officios á p:ri ssão ele 

8 
a,1·1~ tenho suggericlo, não proéluzirem o desejado effeito , r esta então tratar de con

"~~nn· ao menoNs a certeza ele que lhes não .se_rão tolhidos os subsicl.io s que o f?O-
no francez tao nobremente lhes tem submtmstraclo, emquanto as circtunstanCias· 

cou 
1 

Por decreto ele 28 de janeiro fô1·a desonerado cl'aquelle emprego o conde elo Rio Pardo, 
dllqservaudo-se-lhc as r espectivas honras, e ficou interinamente incum.bido dn. mesma. pasta. o 

11e ele Cadn.val, conforme consta de um off-icio de 30 do dito mez. 
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não permittircm, como presentemente nao permittem, que clles seJam suppridos 
do mesmo modo r1ne até agora o têem sido. Bem entenclido que se clevm·á consi
derar a todo o tempo a senhora D . 1\faria II como eleveclora :i França por este 
acto ele beneficencia. 

N'estc.'t segunda hypothese é inclispensav el entender-se logo com o governo 
francez, sobretudo no que diz respeito á distribuição elos elites incliviclLws, sendo 
muito ele des<:jar que, ou fiquem juntos, ou separados por pequenas distancias, e 
C1lle se n~i.o, siga o exemplo dado por Inglaterra, ele querer se1)arar os officiaes elos 
soldado s . E outrosim preciso que h~a alguma explicação sobre a auctoriclacle que 
os chefes e superiores cl' este corpo elevem continuar a exercer, emanada ela se
nhora D . Maria li, para o que muito bom seria que houvesse um individuo no
meado pelo encarregado de negocies ele París, por exemplo, o consul Bernardo 
Daupias, para receber os subsidies elo governo fi·ancez, e clistribu il-os, a ·fim ele 
que sempre estejam em contacto com os agentes ela mesma senhora. 

Finalmente, é essencial obter a certeza que se não impedirá a todo o tempo 
a saída cl'esses inclivicluos desarmados para qualquer parte que pretendam diri
gir-se, comtanto que n&o seja para ir commetter um acto ele aggressão . 

Obtidas es tas clarezas, que eleve ser o mais promptamente possível, para não 
t er em suspenso a sorte ele tanta gente, passará v . s .a logo a Brest, onde apre
sentarit ao general Saldanha a carta ele que vae munielo . No caso elo governo fran
cez haver annuiclo ao primeiro pecliclo, tratará ela promptificação ele transpOl'tes 
ou navios francez·es para a viagem á ilha T erceira, tenclo em vista a brevidade, 
a economia e a commocliclaele elos passageiros . 

No caso ele que- não possa ter logar o primeiro peclielo, mas sim o segundo, 
cuidará elo elesembarque elos r efugiados, cuja clistribuição em terra ficará a car~o 
elo seu commandante, o sómente deverá v . s. a tomar conta elas l)rovi.:Jões e mms 
obj ectos pertencentes á fazenda; di spondo cl' elles. se tiver em valor attenclivel , ou 
cus tribuinclo-os pelos emigrados, e desp edindo ·os transporte s . 

No caso extremo ele não ser possível ooter nem o primeiro n em o scgtmclo 
pedido, só resta o recurso ele emprehender, sem p erda ele t empo, a viagem para 
o Rio ele Janeiro; e para esse fim deverá. v. s. a fazer as compi·as ele mantimen
tos necessarios, e fTetar mais um transporte, alem elos quatro que j á existem, 
vistas as representações que a esse respeito têem sido dirigidas a sua magestaele 
ficlelissima. 

Repito g_ue, em qualquer elos tres casos, a solução eleve ser promptissima, 
visto que a urgencia elas circumstancias não permitte que se attencla a !'lenhmua 
consicleraçao s ecunclaria. 

Para as suas cle s1)ezas em Brest sacará letras eni virtude ela carta ele credito 
que leva. 

Occorre-me, no caso ele ficarem os r efugiado s em França, que não seria clif
ficil aggregar-se-lhc:!s os officiaes portuguczes que lá estão, e nos Paizes Baixos, 
}) Or isso que se· clão a seu respeito os· mesmos motivos ele ho spitalidade por parte 
ela França, e ela falta ele meios por parte ele sua magestade fidelíssima. 

E stas instrucções deverão ser communicaelas ao sr. Ntmo Barbosa para que, 
pela parte que lhe toca, cumpra as ordens ele sua magestacle, que n'ellas se con· 
têeln. Lisboa, 20 ele fevereÍI'O ele 1829. = JJI[a;pq~~ez ele Pctlmella 1 . 

Officio 

ru.mo sr. - ·A reunião dos emigrados portuguezes, conhecida ele baixo elo rio me 
ele deposito ele Plymouth, foi o resultado fortuito ele circumstancias que desgraça
damente são bem notarias, e que é inutil tecontar. A faciliclaele ele passar d.e Por
tugal a Inglat8l'ra, quer s~ja nos paquetes, quer s~ja nos navios ele com.mercío, 
a esperança· ele encontrar n'este paiz soccorros e sympathia, a n ecessidade em que 
se viram os restos da tropa e ela insurreição elo Porto, ·ele abandonar as terras 
inhospitas ele Hespanha em d emanda ele ouh·o asylo, foram .outras tantas causa.s 
que successivani.ente contribtúram para ag·gregar n'Ovos companheiros aos primet-

t Dirigidas ao secretario da emlJahada, José BallJino el e Barbosa c Araujo. 
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rGs re~ugiaclos portuguezes, qne por motivos de economia e ele commoclos locaes 
se havuvm estabelecido em Plymouth, chegando no mez ele novembro a contar-se 
perto ele tres mil pessoas ele todas as classes e graduações n'aquelle deposito, ao 
qual se tornou indispensavel dar uma especie ele organisação para manter a boa 
~rclelU e o decoTo elo caracter portuguez, e sobretudo para que fossem clistribtli
c os debaixo de princípios justos, e com devidas proporções, os subsídios que sua 

, :agestacle . ficl elissima podia applicar á subsistencia de tantas pe~s~as, que por 
B anterem 1lleso o seu juramento se achavam fóra ela patria e destltmdas de tudo. 

ouve, porém, toda a cautela possível para se não dar a esta r etmião ele portu
gnezes uma organisação militar, cliviclinclo-os em secções, debaixo ela clirecção ele 
tuna pessoa, cuja graduação militar era inferior it ele muitos outros inclivicluos elo 
lllesmo deposito, e que portanto só poclia ser consicl~r.aclo como chefe civil cl 'elle : 
sobretudo conservando-se os militares, que eram, pouco mais ou menos, duas ter~ 
tça~ partes elo total elos refu giados, sem armas e sem nenhuma manife;:;tação ex-
eina cl · · · ·1· c e exerctc1o s ou pratwas m1 ltares. · 
. P~cle a justiça que se diga em abono ele tantos inclivicluos, r eduzidos quasi á 

llllsena, e irritados pela continuação de seus males, que não houve até ao mo.~ P:tto prese~te um uni?o desgosto occasionaclo lor impruclencia ele nenhttm cl'elles . 
t 0 contrano, os magtstraclos ele Plymouth nno cessam de louvar o bom compor
;'~fe~to elos seus hospedes ; e a maioria dos habitantes clistinctos cl 'aquella nota
' e Clclacle testemunhou por meio ele uma petição dirigida ao ministro elo r eino ele 
~:ll~ lllagestacle britannica os votos que formavam para que ali continuassem a re-
l:nc n· 0 · 1 s em1grac os portuguezes . 

Julgo dever desmentir n 'esta occasião os rumores que se procurain maliciosa
mente divulgar, de projectos de expedição dirigida contra Portugal, combinada 
com l:ecrutamentos em Allemanha e em outros paizes. Sünilhantes projectos só 
P~clenam ter sido adaptados no caso ele que o governo britannico, segundo o que :Ia ele esperar elos tratados vigentes entre as duas corôas, ela parte activa qli.e 

qna magestacle britannica tomou na clireccão ele todos os negocias ele Portug·al ha 
uatro a 1 · ~ · l Ih · · 

8 
c nnos a esta parte, e c o mteresse que pareCia c everem- e mspuar a pre-

clenra e as r eclamações ela rainha legitima e r econhecida ele Port(Lgal, se bottvesse 
ç el arado a favor cl 'ella , ou pelo menos não persistisse no systema, que desgra
t:~ ame~te acloptou, ele uma completa inclifferença. Emquanto, porém, sua mages
;sc l hrttannica se cleclarasse neutral, não pocliam os portuguezes, s~qm ·abusar elo 
fo Y 0 ~le que gosavam, armar n'estes portos uma expedição qualquer, cujo objecto 
ossse ll' commetter um acto ele ag·gressrto, nem tiveram j amais tal icléa, limitando-se 
pa .seus planos e as suas esperanças, primeiramente a soccorrer a ilha ela lVIaÇleira, 

0~;ra 0 que se haviam com effeito r ecrutaclo duas companhüts ele solcbclos allemães, 
c1 {:utes não chegaram a tempo, nem foi possível prevenir o golpe, que por falta 

l)~ ·tropa ele linha rapidamente soffreu aquella importante possessão ela monarchia 
1 ugueza. 

su Depois ela perda ela Madeira dirigiram-se naturalmente todos os esforços, as
a ~ como se concentraram as .esperanças :na sus tentação ela ilha T erceira; porém, 
pa ncerteza em que se estava sobre as operações ulteriores ela esqüaclra e elas tro
t~ls ~ue _o go_vcrno r ebelde havia empregado na expeclição contra a, Madeira, pa
incf8?~1 Infehzmente os nossos desejos, pois não se poclia expor uma porção ele 
h tv~cuos sem armas e em navios mercantes a caír nas maos elos algozes, na 
e~i~u~~r ele que a ilha Terceir~ se acha~se já bloqueada, ou qu e se ~1ouvesse . 
fata;I l c 0 0 desembarque anntme1aclo ele L1sboa ha tanto tempo. Esta mcerte.za 
.... c ur0u desde os fins ele ag·osto até fins ele novembro isto é IJOr es1)aco ele 
"l es l1l ._, , , , 
Cllli . . eles, que hom·eram podido aproveitar-se para transportar a salvo todos os 
sua gtac os por~uguez es , e alliviar sua magestacle fidelíssima ele trm peso que nas 

~'tctnae~ c1rcu~nstancias não pocl~a por m11lito tempo supportar. 
bro . nela_ nao havia cessaclo esse estado de suspensão, quanclo em 20 ele novem
clepo~:ceb1. u~a. comm.tmicwção _do. duque ele W ellington1 p~·imeira~ente v.er?al, e 
lll.a.' P01 escnpto., para me mtlmar que este governo na9 quena permtttír por 
viclts :empo a conservação em Plymouth elo deposito, exigindo que todos os incli-

Llos portuguezes ll;J.ilitfJ,r es, ou qne houv.essem pegado em armas, comQ os es-
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tudantes ele Coimbra, fo ssem clisscminaclos por varias vil1~1s e aldeias, ele que me 
cleu a lista, e cletel'minariclo o numero ele inclivicluos que ele-viam r esidir em cacl~ 
um elos pontos inclicaclos, ficando os officiaes sgparaclos elos soldados . R epliquei 
no dia seguinte que a exigida disseminação elos emigrados podug uezes augroeu
taria consideravelmente a elespeza que se fazia com elles, e já cx ceclia os r ecur
sos disponíveis ; que produziria em Portug~l uma impressão summaroente clesfn
voravel aos interesses da senhora D. Mar1ti. II, dando log'ar a suppor que este 
governo procedia contra os seus subclitos da maneira que se costmna proced~r 
coro os prisioneiros de guerra ; e em terceiro log·ar que esta disseminação inhabl
lítaria os r efugiados de prestarem serviço algum util á sua soberana, p elo _que 
preferia sua roagestacle :fidelíssima removei-o s desde loo·o ele Inglaterra, visto que 
só podia considerar=se a intimação que me ?avia sido feita como .mna alternativa, 
que nos dava á escolha a submissão ao àJrbitrio injusto, ou a saicla ele Inglaterra. 

Perg1.mtou~1~e o clnque ele vV ellington pm;a onde pretendia mandar esta geüt~ i 
ao que r espondi que não podia t econhecer d clireito sobre o qual se fundava Sl

roilhante indagação, uma vez que os portuguezes gtte .entraram livxemente ero 
Inglaterra, saíss e~n d 'este paiz sem armas e em navios mercantes ; porém, que et1 
não tinha clifficulclàcle em que se soubesse que o seu primeiro destino era o Bra:
zil, por isso que nenhum otltro a sylo s e lhes offer ecia, u:ii::l.a v ez que eram obn~ 
gados a saír ele Inglaten'a , e que o nnico porto nos domínios portüguezes em que 
se r econhecia a anctoridacle da. senhoi·a D . Maria II, se achava, segtmclo então 
julgavamos, v edado pela presença de tuna esquadra inimiga, 

Esta primeira declaração é a qne tem f'orneciclo pretexto . {Ls calumnias q:1e 
se espalharám sobre a palavra dada, de que os r eft1giaclos iriam para o Braztl, 
para justificar o 'obstaculo que este governo subsequentemente poz á ida para.~ 
Terceira; e cnmpre explicar claramente aqui em primeiro logar, que eu jamaiS 
contrahi o _empenho ele os mandar para o Bra.zil, nem à podia faz er sem cleroga
ç~io elos direitos que sua magestacle :liclelissima ex erce sobre os seus subditos. 
Disse simplesmente que era essa então n. determinação acloptacla ele boa fé, como 
evicl entemente consta p ela ordem pulJlícacla em Plymouth; assignacla p elo gen eral 
Stt1bb s, ele que vàe üm ex emplar incluso. Em seg1.mclo Jogar, ' tendo as circmu
stancias _vàriaclo, como em_ seguida se expli~ará, preveni o cl~1que ele Wellin~-ton; 
por cscnpto, em data d~ 20 cl~ dezembro, 1s'to é, clezesete cltas antes ele partu c~~ · 
Plymouth João . Carlos ele Salclànha, que o cl estino elo s emigrados portnguezes Ja 
não era o Brazil, mas a ilha Terceira~ e r ep eti a mesma cled araçao em mais trcs 
officios encleireçaclos ao mesmo duque, elo ultimo elos t_tuaes, datado ele 2 .ele ja
n eiro, r emetto inclusa copia, para t_tue nfi.o poclesse r estar duvida sobre a listu·~, 
talvez inconsicle~·acla e ,intempestiva, com que obrou n'cste negocio o ministeno 
ele sua magestacle fi.cleh ssima. 

Üqtro incielente tambem occorreu ntl decurso cl'esta negociação, que pócle dar 
logar, aine1a que injustamente, a alguma argu.ição por parte do ministerio inglez, 
.e vem a ser, o haverllios nós ·rej eitado a escolta ele navios ele guerra que o duque 
ele \V ellington offerecia, . quando ainda ~e tratava ele enviar t>s r efugiados para. o 
Rio de Janeiro, cl'oncle é pi'ovavel que este gabinete pretenderá tirar a infer en01a 
ele que a escolta fôra recusada, porque ele antemão existia b projecto ele não ve
rificar a viagem para o Brazil, mas sim para os Açores. E sta suspeita, porém, é 
inteiramente destítuicla de fundamento, cdmo bem se comprova Fela data ela minha 
carta ele 20 ele dezembro ào duque ele W ellington, em que 'lhe comn11.micava as 
noticias r ecebidas na vespera., dn. ilha T erceil'a, que ~dtivavam sobejamente a 
mudança elo proj ecto relativo á: Viagem elos emi.graclos . 

-Não parec~ necessario entrar na analyse . circümstanciacla ele quatro ou cinco 
cartas que ele parte . a parte foram escriptas depois, e nas quaes o duque ele W el
lington pretenel eu clemonstrâr- que a icla elos emig'raclos pa.râ a 'rerceira era incom
pativel com a n eutralidade que o governo britannico estaVa clecicliclo a guardar, 
porque, não obstante irem desarmaclos, lá encontrariam as armas que antecipada
mente haviam sido m~viaclas ; e porque attentamente considerando o caso, não po
diam esses homens deixar ·ele ser tielo s por militares, nem a sua ida deixar ele ser 
qualificada ele expedição militar. A . estas asserções repliquei demonstrando que 
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uma vez q_ue elles saíssem sem armas e em navios mercantes, acabava-se toda 
a. resfJonsabilidacle q_ue o governo britannico podia ter por motivo ela sua r esiden
c.ta neste paiz, sobretudo q_uanclo se lhe clava a certeza de que não clesembarca
l'lam en1 nenhum territorio q_ue se achasse debaixo do actual domínio do' governo 
1: ~bel~e. Sustentei que, a não se considerar em os r efugiado s portuguezes como pri
St?netros de guena, a inger encia do governo britanuico a seu r esp eito clevia li
lD.ttar-se ao s cloi s pontos acima indicados, e que ninguem podia tolher aos }JOrtu
ânezes, depois de desembarcados, a faculdade de se armar em e a livre disposição 

e suas vontades. 
T Finalmente :fiz . notar que a senhora D. Maria TI r eina actualmente na ilhá 
erceir~ de facto e de direito, e q_ue não podia por principio algum n egar-se-lhe 

a aucton~ade de enviar os seus subclitos :fieis para ~uella ilha. · 
Taes foram, }Jouco mais ou menos, os pontos sobre que versou a discussão, sem i"le ~em um ~em outro clesistissemos da nossa opinião, até que se effeituou r eal

a· en ,e a partida elo s elnigrados em clirecção á ilha T erceira. Não pó ele portanto 
dtze\se?, nem que o gove-rno britannico tenha motivo ele se queixar de fraude ou 
e:t 111 fe nossa, nem q_ue cleixassemos de estar prevenidos ela intenção em que 
P ~.va, ele oppor-se ao desembarque elas nossas tropas na ilha Terceira. A rasão, 
é 
01~U:' pel~ qual se per sistiu, não obstante essa certeza, na intenção ele os enviar, 

li.~· vm, pois não se podia, nem derogar a inclepenclencia de su:;t magestacle :fide
s~~:ma, sem faltar ao que a mesma senh01:a eleve ·aos seus fieis subditos, cnja 
d r e ~e acha tão arriscada na ilha T erceira, e sem contrariar os desejos ardentes 
t~'l. ~~tor parte dos portngL1.ezes q_ue se acham aqui, deixar de faz er as possíveis 
z' ~ a{tvas para Tesistir a uma prohibição tão injusta como illegal, e para introclu
dll a gum soccorro na ilha mencionada. Já disse que ainda conservo a esperança 
e:t~ue não. ~erão ele todo baldados. estes esforços. UnicE).~ente r esta, para concl~ür 
á expos1çao, acrescentar que, alem elo facto acontecido com os quatro nav1os 
j; hrclens de João Carlos ele Saldanha, ele que todas as folhas têem dado conta, 
:., Ottve outra violacão elo direito elas g·entes commetticla contra uma esctma IJOr-
"l'gue • 
Sag .. za por nome Scmtta Lttzia, a bordo ela nual se achavam nuarenta e seis pas-' · e1ros 'i -~ 
det' 1 ' ~ntre elles quatorze mulheres e seis ou sete paizanos . Esta esctma foi 
a ~c~ á VIsta ele Angra, e obrigada a r egressar para Inglaterra com ameaças ele 
re:t e ~erem a pique quando assim o não pratic~sse, sem que se lhe permittisse 
gr~'l.zei-se ele mantimentos, nem desembarcar dois passageiros que se achavam 

'vemente enfermo s. 
llso E~U:t exposição servirá sómente para rebater calUlunias, fazenclo-se cl'ella tml 
pocl P.:uclente, a fim ele não aggravar resentimentos pessoaes, ele que nenhum bem 
fiei ena r~ sultar á causa ele sua magestacle :fidelíssima e aos ·inter esses elos seus 
te/ snbchtos, e sem procurar dar uma üwtil publicidade a tão clesastrosos acon-

Imentos. 

bo Deus gnarcle a v. s.a Londres, 20 ele fevereiro de 1829. - Til. mo sr. Nuno Bar-
sa de F~gueiredo. = lJtfcw·qtwz ele Pctlrrwlla. · · · 

Decreto 

sen?e.nclo siclo enviada a este governo, ele 01·clem ela augusta rainha fideliss~ma a 
gna lOla D. 1\~aria TI, para ter sua devida execução, a tabella m~a copia, assi-

pa, tc. a~ por lVI1guel F erreira da Costa,· chefe interino ela seg·uncla clireccão ela r e-
' r'lca 1~ , de fl' ' 0 c ' ·g nerra, baixa c0m este,- n qual r egula os vencimento.s que elevem ter 

no.m lt~ro os inclivicluos na mesma comprehenclidos: ha. por b em ordenar, em 
stru e N a mesma augusta senhora, que ella t enha sua execução conforme as in-
(~a cçoes que baixam com este, assi

0
o·naclas tambem lJelo referido chefe interino 

.lc seo·und 1' ..., l .[ Th a .c 1recçao c a repartição ela guerra. 
gue " eotoruo ele Ornellas Bruges A vila, sec-retario encarregado elos negocias ela 
Pai Ir~, ~ t enha assim entendido e faça executar com os despachos n ecessarios. 
fev::1?. c 0 governo no castello ele S. João Baptista ela cidade ele Angra, 21 de 
Jos ?~10 cl~ 1829. = Dioc.lec-icmo Leão Cab?·eim=João José da Cunha FmTaz = 

e ntonw ela Silve~ Ton·es = Theotonio ele Ornellcts Brz~ges Avila. 
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Instrucções 

Artigo 1. 0 Todos os inclividuos militar es, el e qualquer gracluaç~io qLle sejan1, 
existentes n' esta ilha até ao dia 7 ele setembro elo anuo p assado, continuadio a 
perceb er 'os mesmos vencimentos que lhes têem siclo abonaclos. 

Art. 2.0 Todos os indivicluos militares, ele qualqueT graduação que sej am, que 
tiverem chegado e houver em ele chegaT ele futuro á. mesma ilha, e tiveTem sido 
ou forem empregados efu serviço efl'ectivo; p er ceber ão, segtmclo as suas gradua
ções , os v encimentos que se concedem p elo artigo antecedente a0s militar es j tí. 
existentes n ' ella. 

Art. 3. 0 Todos os indivicluos militareu, ele qualc1uer graduação que sejam, que 
n ão estiver em ou n fio forem empregados em sm·vi ~o effectiv0, perceb erão sómente 
os vencimentos que cl ctermina a r eferida tabella. . 

Art. 4 . 0 To elos os inclivicluos militares, ele qualquer graduação que sejam) que 
não estivei-em empregados em serviço effectivo e que o forem em commissões 
t emperarias, v enceTão durante as mesmas commissões, alem elos v encimentos que 
lhes determina o aTtigo 3: 0

1 as gratificações e foTra.gens correspondentes . 
Art. 5.0 Todos os officiaes e empr egados civis, ele qualqüer graduação que se

jam, que tendo cbegn.clo ou houverem ele chegar a esta ilha, forem empregado s 
em log·ares que não tiver em . ordenado clesignàclo, perceber~io os vencimentos que 
lhes estão determinados na t ab ella, entrando na partilha dos emolumentos elas 
r espectivas r epartições, as quaes deverão passar a ser r eguladas poT uma ta
bolla. 

Art . 6. 0 Toclos os inclivicluos nfio comprehencliclos nos artigos antecedentes e 
designados na tab ella, p erceb erão sómente os vencimentos que a m esma tab ella 
lhes concede emquanto não forem empregados em serviço ef!'ectivo . 

Art . 7. 0 Todos os inclividuos compreh endiclos nos artigos 2.0
, 3. 0

, 4.0
1 5. 0 e 

6. 0 gosarão nos pagamentos elos seus respectivos v en cimentos, assim como gosam 
os compr ehencliclos no artigo 1. 0 , elas vantagens ela moeda. 

Secretaria ela r epa1·tição da guerra em .Ap.gra, 21 ele fever eiro ele 1829. = 
JJfignel Fe?Ye·int clct Costct) chefe interino ela segunda clir ecção . 

. 
Talie ll a dos subsídios mandados prcsiar por sua niagcstadc ftJelissima 

aos emigrados porlugucr.cs seus suhdilos 

Réis 

Exercito 
45!1)330 
41ll)775 
3S$22Õ 
34;$665 

Tenente general .... . . .. ....... . ...... · ......... · . . . · ..... . ... . 
Marechal de campo ... . · .... · . ... · ... . , . .. .. , ..... ... .. ... : . . ... . 

~~~~~~f;r.o : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : ; : : : : : ; : : : ; : : : 
Tenentes c01·oneis ................ · . . . . . . .......... . . . . . .... . . 3l íi) il0 
Majores . . ...... .. ..... . . .. . .... .. · ..... . ... ... · .... .. . . ... . . . 27 íi)555 

Officiaes de millcias, voluntarios e ordenanças 
Coronel ............ . . .......... . . ... ... . ... ..... ..... ... . .. . 31$110 
Tenente coronel. . . . . .... . . : . ..... . ........ . . ... . .. . . . ... . . . . 27$555 
1\!Iajor ...... . .... .. . . . .. · . .. · ........ · . . . . . . : . . ... . .... .. . . .. . . 24~000 
Capitães . . .. .. . · .... ·. · .. . .. · .. . . ... . · . . . .. . . . . . · . ... . . · . .. . . · .. .. ... . 20~.445 
Tenentes ... . . . ... . . : .. ...... ........... · . . . . ... : .. . .. . ....... . 1Hi715 

~~i~i~fi~~ ~~l:~s·. : : : : : : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : ; : : : : : : : : : 15fi) 000 
20!i)000 

Sargentos mores de ordenanças ......... .. . ... : . .. ..... .... .. .. . 
Capitães ele ordenao:ças .......... . . ... .. .... , . ......... . : ... . 

19~555 
17$775 

Ajudantes. c tenentes d;1s ditas .... . . ... . .. .. ........ : . . .. .. . . . 16$000 
Alferes elas n1csnias .. .. . .. . ................ · . .. .... .. . ... : .. ... . 15$000 . . 

Commissariado 

Commissarios .. . ..... · .... • . ... : . . .. , . . . . . . ., .... .. . .. .. .. .. . ... . 24$000 
1Síi)000 
15$000' ~f~{~l~t.t~~~·~os ..... .. : : : .. : : : .. : \ : : : : .. : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : ·: ·: : : 

Praticantes e fi eis serventes ... . . . . ..... . . . . . .. . .......... · . .. . 12~000 
Operarias . ... . . ....... . .. . .. . . . . . . . .. .. .... ... ... .. . .. . .... . '8$085 

;!; s D 

-- --
12 15 
11 15 
10 15 

9 15 :s 15 
7 15 

8 15 
7 15 
6 15 
5 15 
4 19 8 
4 4 4 
5 12 6 
5 10 
5 
4 10 
4 4 4 

6 15 
5 1 3 
4 4 4 
3 7 6 
2 10 
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I Outros empregados civis 
; .spcctor de revistas . . .............. . . ...... . . . . . ..... . .... . 

8
Jttclantes _dos inspectores ele r evistas ... .. . . . ......... . ... . .. . . 

S eg~llld~~ mspectOl'es de revistas . .. . ... . : . . : ............ . .... . 

0 
ecr~tanos. de governos ele armas de provlllC1a ........... . .. : .. 

C~CUJ.~~ elas secretarias dos ditos ..... . . . .... . ........... .' . .. . 
D1.rlU'gtoes móres . .. .... .. . . .. . . .... . . . . . . . . . .. . . . . . ... ..... . 
C ttos ajudantes ........ . . .. . ...... . .. . . . . . ... . .. . . . .... . . .. . 

apcllàes .......... . . . ............... . .. . . , .... . ...... .. .. . 

E mpregados civis 
gonselhe~ros e ministros de estado ....... . .... . . ... : . : .... · · · · · 
Donselhe1ro da fazenda e inspcctor do terreiro ... . .. .. : . ...... . . 

epu.taclos da junta do tabaco, desembargadores, ofticiacs da seC1·e -
L tana de estado, e provedor da mqeda ...... . .... . . .... .. .... . 
~ntcs e amanuenses ele 1.' classe das secretarias do estado ..... . 

i'lfillistros territoriacs, oppositores, advogados, professores regias, 
amanuenses ele 2.• classe elas secrota,rias ele estado, ofliciaes da 
~hcrctaria ~las côrtcs, .da intend0nci?- geral da policia, ela biblio-
t. ~ca pubhca, c porteuo mór ela alfanclega elo Porto . ... ... .. . . 

Offic1aes ela secretaria da,' junta elo Porto, juizes orclinarios, mes
tre~ regios de primeiras letras, empregados elo tabaco, correios 
ass1stcntes, escriYães, tabelliãcs e solicitadores ........ . . . ... . 

p , - Ecclesiasticos 
C n.~ei~·as cliguiclaclcs .... . ...... . . . ..... .. .. ........ . ...... . . 

engos seculares e r egulares . . ............ - . · · · · · · · · · · · · · · · · · ,_ 

OllSE!l.VAÇUES 

Réiã 

27$555 
24@000 
24$000 
24$000 
15$000 
18$000 
15$000 
15$000 

45$330 
411i)775 

38~220 
31$110 

20$000 

15$000 

24$000 
15$000 

:f. s D 

- - - - - -
7 15 -
6 15 -
6 15 -
6 15 -
4 4 4 
5 1 3 
4 4 4 
4 4 4 

12 15 -
11 15 -

10 15 -
8 15 -

5 12 6 

4 4 4 

6 15 -
4 4 4 

. )Capitães, tenentes, alferes, ajudantes, quarteis mestres, pagadores, picaciores, etc., (do exer
Clto continuarão a receber os mesmos soldos ele suas patentes, como até ao presente recebiam, 

1 Os ~adotes r econhecidos, o seu prct, pão e ctape, e 1 shilling ou 175 r éis por dia, em logar 
c a pensao alimentícia que recebiam, a qual fica agora supprimida. 
m Todas. as_ mais praças ele pr et ela primeira linha, milícias e vohmtarios :ficam recebendo os 

esmos v~~Clmentos que até agora tinham. . 
gs oflic~aes de marinha serão contemplados como os do exercito. 

s n~ec1icos receberão o mesmo como os cinu·giões mores. 
Os Clr~u·giões civis receberão o mesmo que os cirurgiões ajudantes. 

:E 3 Os e~ngraclos casados, que tiverem sua mulher çomsigo, r eceberão, para subsistencia d'esta, 
1.e . bu ~é1s 1q;)l665 mensaes; e por cada mn dos filhos, ou irmã, que tiverem em sua companhia, 

ce er ao ma1s ;t 1, ou réis 3$555 tamuem mcnsaes. 
t Esta medida entende-se só com aq L1clles que têem subsic1ios designados n'esta tabella, por

{a:1al~o os .que recebem pret e ctape deverão r eceber igual raçiio para cada uma elas pessoas de 
llll la acmm designadas, isto é, mulher, filha ou irmil. 

Quando aconteça que algtrma classe ou individuo receba menor vencimento que o subsidio 
~lle na presen~e tabella se lhe arbitra, conservará o vencimente que t inha, e não perceberá mais 

0 que perceb1a até ao presente. 
ré· 1~s varias indiviclnos elas classes elos proprietarios e negociantes, dar-se-hão ;t 4, ou 
volls- $.220 por mcz, e aos das classes inferim·es a estas conceder-se-hão os vencimentos ele 

lllltanos. 
"ào Se, porém, algum d'elles for chamado para serviço ou commissão, clar-se-lhe-ha a gratifica
~ co.mpetente. 

r lcam cessando as rações a todos 98 que por esta tabella r ecebem subsídios designados. 
O~ pessoas que ·ficam com o vencimento de voluntarios r eceberão as rações a dinheiro. 

snbs·li 0.mpregaclos civis e militares que não f01·em contem}Jlaclos n'esta tabe1la receberão um 
lC 0 1gual ao que tiverem outros ela mesma graduação. 

~on:1res~ 16 de jane!r~ de 1829·. = José Bcdbino de B cwbo.sa e. A?·auJo . 
ll!f.' ecletana da r epartlçao da guerra em Angra, em 21 de Jane1ro de 1829. = 

VJltel P er1·eim dct Costct, chefe interino da segunda clir ecção . . 

Orde~n do dia 

p 1 Plymouth, 23 de feverel.ro de 1829.- Tendo o ministro brita.m1ico obstado 
c e·~ emprego da força ao desembarque dos refugiados IJOrtuguezes na ilha Ter
eu a, que se .rege pelo governo legitimo de nossa augusta. rainha a senhora 
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D . :Ma1·ia II; e n~LO se11do compatível com a honra e brio po1•tuguez cohti11uare:tl1 
as victimas da lealcbde a r esidir por mais tempo n 'este paiz, aonde é evidente 
(depois elos ultimas acontecimentos) n ão se lhes permittirá correr aonde os cha
mam a salvacão elo thi'ono e ela patria: acabam os encarregados ela clirecção elos 
ne()'ocios ela 'mesma augusta senhora ele me participar .em seu r eal nom e, para 
as~im o fazer constar aos inter essados, que não é possível ele ora em diante, não 
só pelos ponder ados motivos ele decoro ·nacional, mas porque as clespezas enor · 
mes que se t êem feito em :tnallol?racla~ tentativas_ absorver am sommas consider a:;.· 
veis, continuar a prover a subs1stenc1a ·elos .. enngraclos portuguezes na Europa, 
pelo que houve sua magestacle por bem r esolver : 

Que todo s os militar es que se acham n 'este deposito embarquem immeclia
tamente para o Brazil em clireitm·a, par a c1~o e:ffeito se lhes concecler ão conve
nientes meios ele transporte. 

Que a todos os paizanos que qtlizer em seguir o mesmo destino se lhes facul
t em ig uaes meios . . 

Que aos paizanos, inclivichws casados, pessoas do sexo feminino que preferi
r~m ir para a ilha T erceira se lhes facultar{L embarque, declarando quanto antes . 

Finalmente que no termo· ele tres dias , contaclos ela data cl'esta ordem, devem 
todos os indivíduos que não quizer em seguir a sorte cl ' este deposito entregar o 
seu nome no meu quartel, . a fim ele se exp edirem as orden s par a ser em clesli
gados . = St1Gbb~ . 

D ecr e to 

Tomando em consicleraç~to a difficulclacle de faz er sair para os seus destinos 
sem grande demora o avultado numero ele presos condemnado s a degr edos para 
o ultramar, que desde alguns mmo s se têem accumulado nas cadeias el e Lisboa 
po1c falta ele ·r egular es r emessas, e a injustiça ele se lhes aggravar a pena elo cle
gTedo a que foram condemnados, sendo conservados nas prisões por muito tempo, 
antes ele irem principiar a cumprir as suas sentenças ; e estanclo o meu r eal co
r ação sempre disposto p ara a clemen cia emquanto a justiça o permitte, e d'a.hi 
não r esulta prejuízo ao b em el e meus fieis vassallos : sou servido por estes r es
peitos determinar o seguinte : 

1. 0 A toclos os réus presos nas cacl eia;:; ele Li sboa e elo P orto, que estiver em 
conclemnados a degr edos para o ultramar, que não excedam a cinco annos, será 
commutada pelos mesmos juizes, que l)roferiram as sentenças, ainda sem r eque
rimento ele parte, esta p ena na ele degr edo clentl;o de Portugal, nas comarcas de 

t Linhares, L agos., Pinhel, lVIirancla, Castello Branco, Guarda, Trancoso, .lVIoncorvo 
. e Bragança; n ão devendo ser enviado s para a primeira mais de doze cleg1·eda- . 
dos ; par a a segLmela, terceira e quarta, mais de vinte para cada uma ; e para as 
outras , mais ele trinta tamb em 1mra cada uma ; f? preferindo-se entre estas co
marcas, na commutação elos degredos , sempre as que for em mais r emotas da na
turalidade e ela r esidencia dos r éus (!.e que se tratar. 

2 . 0 Sao excep tuaclos do presente indulto os réus de desacato, blasphen:üa c 
sacrilegio, e os de crimes commettidos contra a minha r eal pessoa e contra a se
gurança elo estado , e os l adr ões, s~j a qual for a natm·ez~L e circumstanci'as elo seu 
clelicto; e b em assim ou tr os quaes quer, ainda que de clelictos acima não ex ce
ptuaclos, que pela sua inclole e perver sidade conhecida pelos aut0s n ão possam 
ficar f?m P ortugal, sem risco provavel de ser por elles pertti.rbacl a a paz e socego 
dos povos. 

3. 0 Os r éus, a quem IJOr este indulto for eommutada a pena ele el egr eclo para 
o ultr amar, serão immecliatamente conduzidos presos para os seu s destinos, seu
elo-lhes designados pelos corregedor es elas comarcas, que ficam r efm·idas , os laga
r es das suas r espectivas comarcas , aonde el evem r esidir, e ahi vigi.aclos p elo cor
r egedor ela comarca, e p elo · jtuz el e fóra ou orclinario elo clistricto ; e ao mesmo 
juiz se dever ão apresentar toclo ~ os dias pela manhã e á noite, á hora que lhes 
for mar cada, sendo por elle castigados, quando faltar em, com 1.nna pena el e cor
r ecção arbitraria ; e as ditas auctoriclacles, tanto corregedores , como juizes ele fóra1 
ou ordinarios, a quem cumpre vi giar sobre os clegi·edados, que existem nas suas 
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comarcas oU ciistdctos, tedio um livro ele matricula, aonde se escreverão os no
Ines elo s cleg'reelaclos e tocl as as designações que os possam caracterisar e fazer 
conheciclos . 

. 4·
0 

Se alg-um dos clegreelaclos, a que_m assim é commutada a pena, pretender 
~lgn· , ou effectivamente fugir do clistricto elo seu degr edo, será logo preso, offi
Ctanc~o- se, se necessario for, ás auctoridacles circumvizinhas, que todas para isso 
coacl,}uvarão com o maior zêlo e activiclacle, debaixo ela 'pena ele incorrer em no 
meu real desagrado, e se r emetterá aos juizes que o conclemnaram, para lhe jul
garem a pena ele quebramento ele degredo, em propordio ao primeiro degreclo a 
que havia sido conclemuaelo. · , 

5.o A s auctoriclacles circumvizinhas elo logar onde estiver em os mencionados 
clegre.cl~.clo s, ser ão nuúto escrupulosas e clilige:q,te_s em observarem com a maior· 
e:x:acttclao. as leis e r egt1bmentos ele policia sobre passaportes; na certeza ele que 
0

. contrarto lhes será por mim muito estranhado; e quando algum degredado fu
~tr, . e não for possível ser logo preso, o juiz ~lo lagar onde elle estava e o cor
\ege~or ela comarca, clarão imm.ecliatamente conta ao intendente geral ela policia 
c a corte e reino, declarando-lhe a clirecção que se sabe, ou se suspeitar ter le
vado! para c1ue o mesmo intendente g·eràl ela policia dê as mais efficazes provi
~e~cias, a fim de que seja apprehencliclo, não #canclo por isto clispensaclas as r e-
enclas auctoriclacles ele r equisitarem a sua prisão cl~rectamente para os lagares 

)f)-ra onde consta, ou se presume que elle se encaminhou, e ele empr egarem to
c as as . mais diligencias ao seu alcance, para se e:ffectuar a slta prisão . 

Ltuz de P aula Furtado ele CastTo elo Rio ele :Mendonça, do meu conselho ele 
estado, ministro e secr etario ele estado elos negocias ecclesiastico s e de justiça, o 
tenha assim entendido e faca executar . Palacio ele Queluz, em 24 ele fevereiro 
ele 1829 .=(Com cG 1'tGb?·i ccG' de el-1·ei nosso senho1·) -

Circular 

Ill. 010 e ex. mo sr .- Vou cumprir um penoso mas inclíspensavel dever, cliriginclo 
~ v . e:x: .a as informações que para bem elo r eal serviço convem lhe sejam transmit- . 
~tel a~ sobre o cleploravel acontecimento occorriclo no elia 16 elo mez passado junto 
j vll~a ela Praia, na ilha T erceira, acontecimento que t em horrorisaclo e surpre
lenehd? a Europa inteira, e cujas consequencias podem ser fataes . T enho cli:ffericlo 
até ~OJ e a r emessa cl'este r elatorio, na esp erança ele que a discussão que se an
nuu~lava dever ter logar no parlamento, me habilita.ria para acrescentar algmnas 
e:x:J?hcações que parecessem mais necessarias . Infelizmente, porém, negocias ele 
:Ualür Inonta na opinião do parlamento, e que inter essam clirectamente o publico 
1U~lez,. têem .contribuído para climinuir algum tanto a impressão que a.liús hou
vera stclo procluzida pela noticia ela violação elo direito das gentes p erp etrada nas 
~·n~s cl.a T erceira, cl ~ modo tal q~1e as mesmas pessoas que nas duas camaras bri-
. D.lllcas se acham ann:ilaclas elo smcero empenho de orar em prol ela nossa causa, 
] ulg~ram dev er adiar até fins ele março o debate sobre a questão portugueza, co:ri.
vencldos ele que inutilmente tentariam agora :6..xar n' ella a publica attenção. 

~ntretanto vão chegando successivamente noticias de novas viole;ncias com
m.ettlclas pelos. mesmos cruzaclores inglezes, simill1atntes ás que se praticaram com 
â_~ qna~·o nav1os que Ü'Lm sob a clirecção ele João Carlos de Saldanha, e é muito 
orchw1d~r que um só elo s que saíram de Plymouth possa chegar .a b_om porto, 

P que .amcla mesmo no caso ele se haver r etirado, como agora se dá por certo, 

bo Cntzeno inglez, terá este lJrovavelmente síclo substitniclo }Jelo bloqueio elas em
arca ~ d ~ çoes e gilerra pertencentes ao governo r ebelde. 

No meio ele tantas clifficulclacles, el e tantas tribulações, e não obstante os enor
mel. ~acrificios pecuniarios que têem sido a consequencia cl'estas malfadadas e:x:
r ec lÇOes, não Se tem cessado ele procurar OS meios possíveis ele fazer chegar aos 
eaes e constantes defensores ela ilha T erceira soccorros que possam animar e 

contribui. . r ~ 
, 'cl r para augmentar os seus recursos, e é ele esperar que algtms rerorços ;m os elos portos ele Frru1ça poderão ter chegado a e:ffeituar sem obstaculo o seu 
c esemba1·que. Muito será ele clesejar, nfto só p elo inter esse que inspira esse pu-
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nhado de valentes solclaclos, isolados no ineio elo mar, mas sobretudo para o bem 
ela j1tsta causa que i"Ústentâmos, em clefeza ela qual elle·s se expõem tão elenocla
damcnte, que possa defender-se esse historico baluarte ela ficleliclacle portugueza 
contra os esforço s que o governo usurpador vae dirigir·.contra elle; e que sirva ele 
ponto de apoio ás operações que, sob a clirecção e auslJicios ele sua magestaele o 
imperador elo Brazil, deverão no decur so el'este anno emprehencler-se para ares 
tauração do throno ele ~ua augusta fi lha. . 

A esperança a que alluclo poderá por desgraça não se verificar, lJorém é fim
dada em _daclos assaz positivos, como v . ex.a pócle julgar elas palavras seguintes, 
fielmente extractaclas ele um despacho elo gabinete imperial elo Rio ele J Emeiro, 
datado ele 12 ele dezembro, que r ecebi pelo ultimo lJaquete: 

«Sua magestacle imperial manda novamente agradecer a v . ex.a o bem que o 
serviu emquanto r ei ele Portugal; e espera que v . ex .a continue ela mesma ma
neira em o serviço ele sua augusta :filha, l egitima rainha ele Portugal, pela qual 
sua ma.gestaele imperial, como pae, tutor e zelador elos seus direi to s, túma, ·e 
sempre tomará, o mais vivo inter esse, ficando v. ek. a convencido que sua ma
gestacle im1Jerial fará quanto ser lJOssa a bem da nação portctgueza, e q:~te ficcL es 
p e7·anclo c~ clepntação po1·tuguezct) qtte v . ex." annttncia) desejando vm· ma·is algwncL 
occasião ele mostTet?" aos po7·tMgttezes o seu amo1· e ·Te conhecimento. = (Assignado) 
Fnmcisco Gomes clct SilvcL >> 

A deputação eleve ter ~heg·aclo ao Rio de Janeiro nos ultimas dias ele dezem
bro. Ella ía mtmiela ele todas as informações mais exactas e proprias para n'ella 
se fLmclar uma r esolução ele sua magestacle o imperador. Segundo toclas as ap
parencias, dever emos no decurso cl.o mez seguinte receber as suas primeiras r es
postas . Do que fica expencliclo collig.irá v. ex. a que as negociações intentadas, 
tanto no Rio ele Janeire como em Lonc1res 1 para induzir sua magestaele o impe
rador a transigir com o usurpaclor çla corôa da senhora D. 1\ifaria II não têem 
tido r esultado algum, nem era de suppor que o magnanimo soberano, ainda mesmo 
quando não poelesse cooperar para a clefe,za elos dii:eitos ele sua filha, quizesse cli
r ecta ou inclirectamente prestar-se a sanccionar a usurpação. 

As ultimas noticias que tenho ela ilha T erceira BfLo ele 31 ele j aneiro, e não 
ha palavras adequadas para elogiar as disposições que manifestam sem afi·ouxa
mento as auctoridades e a guarnição cl'aquella ilha. 

V . ex.a fará o uso discr eto que as circmnstancias lhe dictarem elo r elatorio que 
vae incluso, observando em todo o caso a precaução ele não dar copia integra cl'elle, 
para que não possamos ser accusaclos ela p11.blicação ele ;tim manifes to o:fficial contra 
o governo inglez1 e cujo r esultado, por mais justas e pungentes qu e sejam as nossas 
queixas, 1micamente seria irritar ainda mais contra nós as poderosas inimisacles 
que já existem, tornando-as inconciliaveis e peiorando o estado ela nossa causa. 

A saucle ela nossa j oven e infeliz rainha continúa, por favo r ela Divina Pro
videncia, a conservar-se tal qual desejâmos ; e pelo que toca á sua r eal pessoa 
não ha especie ele demonstração ele carinho e respeito que· lhe não tenha sido pro
digalisacla por -sua magestacle britannica e pela família real ele Inglaterra. Jul
gam por isso as pessoas em quem sua magestacle o imperador do Brazil elelegou 
provisoriamente a guarcla e a tutela ela mesma senhora, dever continua.r · a con
sm·val-a n' este paiz emquanto sua magestade imperial não cleterminar o contrario, 
considerando como inteiramente clistinctas e inclepenclentes ela política elos gabi-

. netes as r elações ele hospitalidade que clirectamente existem entre sua mages
tacle o r ei ela Grau-Bretanha e sua magestaele a seúhora D . lVIaria II. 

Deus guarde a v . ex. a LonclTes, 24 ele fevereiro ele 1829.- Til. mo e ex . mo 

sr. conde do Fnnchal. = lll[cvrqtbez ele Palmellct i. 

Ofiicio 

Ill. mo e ex.mo sr .-Por diversas vias me consta qLle acaba ele saír ele Lisboa 
para essa côrte o visconde de Canellas, encarregado pelo governo usurpador ele 

1 Nos mesmos termos aofi mais chefes do corpo diplomatico portuguez qnc exerciam fLmc-
<)Ões em nome da rainha. · · . 
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Portug:ü, dizem tms, ele negociar um empres timo a favor elo m esmo governo, ou
tros, de faz er venda ou hypotheca de um gTande valor el e joias da corôa. Em 
qualquer dos casos, v erifican1o.se a ida elo mencionado visconde, eleve v. ex." 
obstar por todos os modos que lhe forem possíveis a qtte realise o seu proj ect.o, 
ou prevenindo as pessoas a q nem elle se possa dirig·ir ele que j amais será -reco
nh~cicla nem ga1·antida pelo go'verno legitimo qualquer n egociação intentada por 
emtssarios do usurpaclor, ou por toda outra maneira que v. ex ." aç,he adequada, 
a fim c~e frustrar completamente o resultado ela missão, na certeza ele que é este 
~llll obJ ecto ela maior importancia e que r equer todos os esforço s ele que v. ex. a 
e capaz. 
T _D eus guarde a v . ex.a Londres, 25 de fev er eiro ele 1829. -Dl. 1110 e ex.ll1° sr. 
Muz Antonio ele Abreu e Lima. = J.l1cwyuez ele J?~dmellc~. 

Officio 

(N. 0 54 rcsmado) 

~U.mo e ex.mo sr. - Por um correio que expediu o ministro de H espanha., que 
c~evm ter partido no dia 20, e que foi demorado, accu.;ei a, r ecepção dos officiQs 
Ieservados nos 90 91 92 93 94 95 e 96 r ecebidos em 20 do corrente e como . ) ' ) ) ' ' 
por aqL1ella clemora julgo que este paquete poderá chegar primeiro, torno a ac-
cnsar a mesma r ecepção. · 

Sobre a materia d 'elles nada t enho a ajuntar ao que tenho dito nos meus an
tecedentes . Como tivesse conhecimento das-ordens que o ministro ele Hespa:riha 
recebeu elo seu governo e todos os seus co.llegas rehutivamente aos no ssos assum
ptos, tenho-me continuado a entender com elle, até porque a boa disposição em 
qlte .o duque ele W ellington está pa.ra com o governo de Hespanha faz mais ac-
eessivel aquelle ministro. · 

Á. ~~bi~~~ ·elo. ~l~1q~1~ · d~ 'we.lii~gt~l~ ·é· ;g~1:~ ~~t~b-ei~~e·r· ~ · P~~ ·e~ t~d~ ~· E~1~ 
ropa . 

. D eus guarde a v. ex .a Lonch·es, 25 ele fever eiro ele 1829 .-In.mo e mç.mo sr. 
VIsconde de Santarem. = Visconclc ele A ssew. 

InfOrmaçõe s anne xas 

1,• 

S O navio que saÍLl ou está a sair para o Porto é denominado Lusitcunia., e nr~o 
ttzana, como equivocadamente se disse . 
. 

1
Têem espall1àclo os emi g-rados, que os que se acham em Bres t têem sido muni

Ctac os por ordem elo governo francez. 
,,_ Ra noticias da ilha T erceira até 30 elo mez passado; até este dia ninguem ti
rwa closembarcaelo ali. 

Chegou a Plymouth um navio inglez com cincoenta e tantos emigrados, os 
quaes nao pocleram desembarcar na 'l'erceira em consequencia da opposição que 
encontraram ela parte elas fragatas inglezas; vindo o clito navio acompanhado até 
a~ porto ele Plymouth por uina elas ditas fragatas . O capitão do transporte quiz 
)Iotestar, mas os ela fragata. ingleza riram-se tanto cl 'isto, que o homem deixou-se 
c e tal protesto. Cartas , iJ.nclas hoj e ele Plymouth clão esta noticia. 

Quanto ao Rio ele J aneiro : Ainda ali não tinha. chegado o co nele ele Sabugal 
e ? dr. Magalhães, que formam a tal deputação; não se sabe ao certo o que 
velll, o que se sab e é que os cl~1. roda elo marquez ele Palmella dizem que o im
~eraclor cada vez está mais firme que não cede ás su o·o·es tões ele lorcl Strang-rord , J. . . ' o o . 

.. ' mas Cl1zem 1sto com tal fneza, e mesmo com certa pohdez, que faz crer que 
nao r eceb eram noticia agradavel. 
ele ~ Itabayana, ap enas r ecebeu os officios elo Rio ele J aneiro, procmou o marquez 

1 alm.ella e foram ambos para o marquez ele Barbacena, isto antes ele hontem 
pe a 1nanhã. · · 

cl Ra n~ticia official ela tal deputação ter chegado a P ernambuco com cincoenta 
tas de Vi agem, e por isso não admira qne, tendo saído cl? porto ele F almouth no 
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dia 30 ele outubro,, ainda não estivesse no Rio no dia 7 do mez passaclo, diu. em 
que saiu d'ali o pal]_uete . 

Espalharam porém, hoj e os emigrados, que o imperador r espondêra por ul
timo a lc;n·d Str~ngforcl, que tinh a dois-ministros em Londres com quem o governo 
ingle<~ se podia entender ácerca dos negocio s de Portugal, e que, po:rtanto, nada 
mais tinha a dizer-lhe sobre o assumpto da sua missão. 

Tambem cliziam hontem que o imperado/ ancioso esperava pelo conde de 
Sabugal e que sem este chegar nada decide, 

Londres, 19 de fevereiro de 1829. · 
~ .a 

Não podemos deixar em fl ilencio um elos infames estratagemas de José F er 
r eira Borges . Diz elle gue fôra procmado a bordo ela fragata franceza por um 
hespanh.ol :fingindo-se liberal, mas que conhecendo que o hq:)nem ía ele mandado 
elo governo, o fiz era per suadir ele que o ex . mo visconde de Santar em, ministro 
dos negocios estrangeiros, es tava ele combinação com elle Fe1Teira Borges, e prom
pto a entrar na r evolução ; que o hespanhol ficára espantado, e logo comnnmicára 
tudo ao governo, senclo por isso que o ex. mo visconde ele Santarem tratava ele 
fugir, e, :finalmente, q'ue a demissão e fuga cl' este ministro ele estado se devia 
~Lo manejo ela intriga d'elle, Ferreira Borges. 

Este homem tambem di;z; q11e a ex.ma D. Anna da Oamara, irmã elo ex-conde 
ela Taipa, tem feito grandes serviços, que até ía fallar com elle Ferreira Borges 
a bordo da frag·ata. Quem sabe se isto é outra cahmmia de José F erreira Borges 
para comprometter? Entretanto toca"se n'isto, porque infelizmente pócle acontecer 
que esta senhora sirva ele veb.iculo aos conspiradores . 

Lonch·es, 24 ele fevereiro ele 1829. -

Mello Breyner, Yinclo de Oacliz, cliz que o mandaram saír ele H espanha e a 
outros muitos. ' 

Os demagogos ele hontcm para hoj e andam muito aterrados : primeiro, com 
as noticias de L irJboa, isto é, com as medidas qne ali se têem tomado; segundo, 
com a saída da fragata franceza ; terceiro, com as vozes que de hontem para dL 
têem saído ela casa elo marquez ele Palmella,, de que são manclaclos todos os emi
grados Jjara o Rio de Janeiro, visto não haver aqui meios para se lhes dar. 

Londres, 24 ele fevereiro ele 1829. 

A carta jm1ta é a que José Balbino clirigin em data ele 12 do corrente a An
tonio Pereira elos Reis, ela qual j<í se enviou uma copia. 

E stamos diligencianclo obter uma copia ela tal carta regia que nomeia o mar
quez de Palmella ministro de estado, etc. Foi um traustomo saír .o tal Reis do· 
gabinete elo marquez ele P almella e entrar para o seu logar um tal Ribeiro, que 
chegou ultimamente de Lisboa, aliàs já teríamos obtido essa copia. . 

Os trabalhos elo gabinete do marquez de Pa!mella são formaLmente os ele tm1a 
secretaria ele estado ; ali estão empregados uns poucos ele homens que foram em 
Portugal officiaes elas secretarias· de estado; os officios, r equerimentos e maãs pa
peis são extractados e apresentados ao marquez; e, finalmente, as ordens que sácm 
cl'ali são concebidas em fórma ele portarias e n 'estes termos : ·«lYlancla a rainha, 
mi11ha senhora>>, etc. · 

Estimaríamos alcançar, n~t.o as copias dos papeis mais inter essantes, mas os 
proprios originaes, mas infelizmente nem tudo estú na nossa m~io , nem tudo se 
póde conseguir. 

P . S.-Esquecia dizer .qL1e as acertadas medidas que ultimamente se têem to
mado em Portugal têem feito crer a a1ghms emigraclos, que ha aqui quem ·collllllU
nique tudo, e hontem com as noticias elo ultimo paquete dizia o ex-coronel de 
milícias Joaquim Oollaço a diver sos : «Eu não sei, elles sabem tomar a tempo as 
suas medidas ; o visconde ele Asseca não tem trabalhaelo debalde ; eu desconfio 
muito ele José Balbino». A isto respondeu um tal Geraldes, sobrinho ele F er
nando Affonso : <<Certamente elle é quem communica tudo ao visconele ele Asse
ca>) . E acrescentou : <<Estamos vendidos, não ha duvida alglnna>> . Referimo;;; esta, 
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passagem curiosa para mostrar como os homens ancbm ás apalpaclellas, . sem ati
narem, nem terem a menor desconfiança, etc. 

Londres, 24 ele fevereiro ele 1829. 
5 .n 

A ex. ma sr." D. Anna ela Camara veiu para Inglaterra, por insinuação elo mar
qnez ele PaLnella, a fim de ir para a companhia da senhora D. Maria da Gloria 
para sua mestra ou ·clirectora 1, Tambem foi mandado yir o lente ele mathematica 
Joaquim Mm.·ia ele Andrade, que lJarece achar-se escondido em Portugal, para 
mestre de sua alteza. 
. D. Alexandre, filho do conele ele Ah;a, partiu logo pa1~a Falmouth para condu-

Zir a Londres aquella !'lenhora. · 
Lonclres 1 24 ele fever eiro ele 1829. 

O:ffi.cio 

- lltmo e ex.1110 sr. - .A noticia mais importante, e ao mesmo tempo triste, que 
~enho a communicar-lhe, é a ele haverem as embarcações inglezas na altura ela 
llh,a Terceira embaraçado o desembarque de seiscentos homens ele tropa, que haviam 
;alclo ele Plym.outh ele baixo elas ordens ele João Carlos ele Saldanha, fazendo-lhes 
ogo com bala, matando um homem e ferinclo dois a bordo elo navio mesmo em 

que ía o general. 
Para tudo quanto diz respeito a este infausto acontecimento, ás circumstancias 

qn~ o precederam, e aos passos que em seguida tenho dado, r efiro-me em pri~ 
lllen·o logar aos meus officios n. 0 5 20 e 21, que tenho dirigido como circulares a 
todas as outras missões de sua magestade fidelíssima. Sendo, porém, necessario 
que v. ex . "'1 em rasão ela IJosição especial em que se acha, possa dar conta a sua 
lllagestacle o imperador elo B1·azil, não só elo que tenho feito, mas elo que intento 
fazer, a ·bem elo serviço ele sua augusta :filha, r emetto agora inclusos os seguintes 
documentos : letra A, copia ela minha corresponclencia com João Carlos ele Salda
nha ~les cle a sua chegada a B1:est; letra.B, copia. de tun officio a Ntmo Barbosa 
de F1g-ueireelo ; letra C, copia ele um officio a Cancliclo José Xavier, o qual cle1Jois 
ele l~aver t erminado a coJIUnissff.o elo embarque no Havre de uma parte ela tropa 
clestmada para a T erceira, passou a Paris, para cooperar com Nuno Barbosa a 
lua,~ter as nossas r elações com o governo francez; e, :finalmente, letra D, co1Jia 
~e 1nstrucções que dei ao secretario d 'esta embaixada, o qual vae expedido para 

rest, a fim ele pagar os transportes, & fazer os arranjos pecunia.rios que forem 
llecessal'ios. . 

São tão completas as· informações que v . ex} poderá colligir cl'estes cloClunen
tos, que julgo inutil acr escentar aqui algttma cousa, nem como explicação, nem 
fomo justificação da minha conchwta, e só direi que alem elos quatro navios que 
.evava João Carlos ele Saldanha, já consta que os cruzadores inglezes tambem 
1111pecliram a entrada elo. navio Fo?·t~ma1 em que íam os allemães , que a esta hora 
e~p ero ter ão chegaclo ao Rio ele Janeiro, e ele tuna esClma portugueza 8antc6 Lzt
z~a) que voltou á r eboque para Plymouth, e a bordo ela qual se achavam sómente 
quarenta e seis passageiros , entre os quaes quinze mnl}1er cs . Não obstante estas 
c?ntrariedacles, conservo ainda a esperança ele que tms. poucos ele centos de r efn
~laclo s , _principalmente os que saíram elo Havre, e outros que saíram ele Plymouth, 
l.<Í cl~})OlS ele se haver ·expecliclo (segundo todos asseveram) a ordem aos cruzado. 
les \nglezes para r egressar , terão conseguido effeituar o seu desembarque. 
l Em outra· occasião enviei a v . ex." a lista elos navios que tinham levado g·entc 
c 0 deposito, e como seja possível que alem do navio Fortuna alguns outros, quando 
fu lhes não permitta entrar na ilha T erceira, sigam viagem até ao Brazil1 r enovo
th e agora as instrncções que em nome ele sua magestade lhe dirigi n' essa hypo· 

~se , devendo v. ex. a . incumbir-se ele dar to'clos os passos necessarios para que 
seJam acolhidos e soccorriclos como exige a luunaniclacle, e como é ele esperar ela 
parte ele sua magestacle o imperaclor para com as victiriias ela fideliclacle jurada á 

fo' 1 Houve por certo equi.voco do informador; a clama e~colhicla p.ara acompanhar a rainha 
1 D. !-'e0nor da Camara, como fica dito nn ca,rta ele p&g·. 54 e va.rios outros documentos. 
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sua augusta pessoa e à rainha sua filha. Tambem convirá que v. ex.n abra uma 
conta em regra com o ei'ario do Brazil, para que os fornecimento s feitos aos por
tuguezes possam a todo o t empo encontrar-se nas quantias que esse governo tem 
de pagar a sua magestacle · fidelissima . 

Para completar a serie dos documentos c1ue v. ex. a porventura poderá levar 
á presença de sua magestacle i~periai, · r emetto _com a letra E, copia elas ordens 
que t enho expedido para s~ dissolver o cleposlto ele Plymouth, embarcando os 
novecento s inclivicluos que mncla ahi r estam, como consta elo mappa incluso, em 
clireitura par a o Rio ele J aneiro, sem fazerem escala pela ilha T erceira, pois não 
é possível continuar. a enorme clesy eza que se faz com a sua manutenção n 'es te 
paiz, n em correr o n sco ele os enVIar para os Açores, oncle, segLmclo toclas as pro
babilidades, eleve achar-se uma esquadra elo governo r eb elde, bloqueando o porto 
ele Angra. 

O documento letra F é copía ele uma parte ela minha corre.sponclencia com o 
governo ela ilha Terceira, e p elo seu conteúdo verá v . ex.a que, se tivermo s a fe
licidade ele r eforçar aquella brava guarnição com quatrocentos ou quinheiJ.tos ho
mens, provavelmente a poremos em estaclo de r esistir a quaesquer esfor~o s elo · 
u surpado r. 

O documento ultimo, letra G, é copia elo seguimento ela minha corresponclencia 
com o marquez ele Barbacena, sobre as tra.nsacções p ecuniarias que existem enh•e 
esta embaixada e a missão brazileira . A clespeza t em sido enorme, e infelizmente 
em parte baldacla, com o r egresso dos navio s arribados a Bi:est. 

Entretanto as circumstancias imperiosamente exigem sacrificios de dinh eiro, 
e a clesp eza ficará cl'aqui em diante muito alliviacla, se os seiscento s homens que 
se acham com João Carlos ele Salcl anha continuarem, como espero, a ser soccor
ridos pelo governo francez . 

D eus guarde a v. ex .a Londres, 26 do fevereiro ele 1829. - Iltmo e ex.mo sr. 
conclc ele Sabugnl. = JJ!fcwquez ele Palrnella. 



III 
Sentença tlo juizo dt~. comntissão m ixtn. coutrn A lcx:.uidi'C 1Haunel l\Iore ira. P rc ire e out.r0f3 i11diy iduost - Aviso ortle· 

nalldo o bl?queio da ilha 'J1crce irn. - O marqucz elo Palmella particirw. a Dioclcciq.uo I..~ eào Oa.Urcira q ue os na,·jos 
~c 1 guerr.n. Iugle~cs deixar:un de cruzar nn.s a.g-ttas n.çoria.un.s, Sendo ass im mais facil a rcmcssn. tl e J'Cforyos para. o 

1 
a ua.rt.o constituciouu.l, o recomrg et}da qtJ.o a 11 0 11~ de morto só em·CMoS9_ extremo ali se applique.- Decreto estabe· 

bccendo uma. comwissão de rQll ita.res e ministros a fim de julgarem. qua.esqucr pessoas qu e prestem t~uxilio aos li -
eraes.- Ordem do general StubiJB, relativa a quem serve na qtnnta. e sexta secções do deposito de P lyrnouth. - Co r

r ... c15~~onUc ncia. dO visconde de Asseca, iucluiutlo o auto de j ura.meuto , pre ito e homenagem fe ito a D . :1\figuel pe la. le
ga~.,lo P:>rtugu ezn. em L ondl'es.-·A junta pt·ovisoria lle Angra accc ita a escusa. do seu pres id eute e provê n'aquelle 
\1. 1 ~0 o brigMle iro Sebastião :Pt·q.go Vn.le utc de Brito Cabreira.- Nota do marquez de llat·bacena. ao conde de B ~er~lcon, rcspo nc1 CIH1o ús a llcgaçõcs do govc1·no l>l'itn.uuico , e sustentando o di re ito que n.ssiste n.o hup e t·aclor do 

.1 ~Zl l para intervir sobt!C n.ssurnptos rcspe itn.ntes a D. 1\In.ria rr. - Supplicio de cinco condcmnados po1iticos 110 
t·ltilll!:lo do caes <.lQ , o dré.-~x.cerptos dn.s ..AJJostillas á cnormissima sentença, etc., por J oão l Je rnn.rdo ela Rochn. 

ourc u·o.-Um cot:one l <le mil ic ia.s n.Undc ao dito ca.stigo quando no proprio din. procl nmn a. todo o seu regi
~tcnto.- Pnstot·al ~o bispo de A.ttgra..- D ecreto o i,n strucçõos sobre emi ssão ele vales na '11orce it•a. - Providencias 
~.08 constituciona.es pa.i·a. pt'cca.ver ou ptmir ~tetos !:i llbvc i·s ivos. - Os agentes lle D. 1\'fig~el em Pal'Ís e Londres con-
01.1~1:1111 a remcttcr infoJ·ma\:Ões imvortantes.- H.c plicn. do A..Uerdcen ú. ultima. nota. ele BlJ.riJa.cena. - Indulto concc-

.H 0. às praças de prct lllilic ianas presas por n.ü.o se terem J" e un ido a. so ns corpos em h.utib de 18281- O p lcnipotep
~nno. braziloil'o rcfnta n.s n.ccnsasõcs <lo gab inete do S. Jamos, e refere-se ü .. incpmbencia. de lord Str1tn gford 11a 
t, lllCr•; n. ll.o .S\JI . - D isc:u••so do comle .de Sal] n(ln.! P.erant;e o spiJ C!'f'JlO no Rio de .Jn.l)eiro , e r esposta ele sua. m:tges· 
dadc. - ÜfficJos do mnu stro c secretari O de estado d:t. rawlw. de Portuga.1 para dtvcrsn.s n.nctondacl es.- O Vlsconde 
Nc Cancllas nos P:tizcs Baixos,- i\~cdidàs soUJ:c a .. Jnn.triCtl l:t c puniyào de estudantes da universidade de Coimbrn. 
l: 

01_ues .dos q1~c pet·tcncera.rq ao corpo acad cmico mig uc list::t.- 'Jlrata-sc de ol.Jt01· consentimento para. o resto elos 
Gllltg~·n~os ainda om Plymôütü lià.ssa.rem a. residir na ]3e lg ica.- O governo de Angra. comntemorn. o a.n1tiversru·io 
na.taltclO de D. ~faria li perdomldO a. réus de dctermiJlndos crimes.- Ca .. 1·tas regias d ir igi das ao cond e Ue Villn. Pior 
~lOtn ca.ndo·o governador e ca.pi tão geucrU~1 do s Açores~ dando-lhe in stru cções pa.ra. d c~cza. da.r.rcrccira. ~ co~Iferii~cl o. 
fh c o conunando da. força. a. 1~mada (la u1.esmp.. il ha. - D tploma. agradecendo o bom serv tço da .]LLnta provisortn., CUJas_ 
c.tn.c~õcs <~cvem cessu.r CJll yirt}-td c dos despacho::; ultimas.- A r::t in.ha c_oncede uma. band~ir.a. ao.bntn.Ut~, o de ca.~·n. 

0105 n. o o.- Carta do Hodrigo l.,into Piza.rro a. N tmo Barbosa ele l~'q~ueu·edo.- Vanns noticias dlplomnt~ens . 

Trlutq, c quatro mezes antes da r evolução ele "1820, que iniciou n'este reino o 
~!ste~a liberal, o juizo da incon:ficlencia assignava uma sentença que fez condu(Y a Ignominiosa forca, na explanada da torre ele S. J ulião da Barra, o illustre 

omes Freire de Andrade, e a outro patíbulo, erguido no oampo de Sant'Anna, 
onze ele seus infelizes companheiros, inclo os r estantes soffrer pena ele deg1'edo 
~~l:a~'P~'esiclios africanos, isto tudo a pretexto ele crime éle lesa-magestacle e alta 
lançao, .qna.nclo aliàs o intuito d'aquellas victimas era clefe:p.der a patria., lib ertai-~ 
c a humühante tutela. estrangeira, principalmente do p1•epotente Beresforcl, cujo . 
ur~cter orgulhoso e violento se explodia em contínuas clesconsicle~·ações feitas a l stinctos officia.es elo exercito portnguez, sem que os governadores, na ausencia 
~ 0 soberano, ousassem pôr termo aos excessos elo implacavel hrita.nnico . Quasi 
:gna1 es})aço ele tempo apoz D. Peclro IV outorgai' o codigo politico ele 1826, jui
zes. não menos severos subscreviam analogo documento, conelemnauclo ao supplicio 
lllats cinco inclivicluos como implicados em tentativa revolucionaria, embora, se
~·L"fclo consta ele multas memorias coetaneas, faltassem incontes taveis provas ju
l tt tcas e no proc<;:sso se prescinclisse de certas formalidades . 
rali A sente:tLça ele 15 ele outubro ele 1817 priva ele honras e privilegias, desnft,tu
ir z~, confi.sca os bens a todos os suppostos réus ; 01·elena que aos conclemnados a . 
1~1tnua pena se a.pplique o garrote, s~am tlecepad.as as cabeças, r eduzidos os 
~:c averes a cinzas e es tas se lancem no mm:, exceptnanclo cl~s fogtJtÚr;1s sómente 

atro corpos! Vejamos agora o teor Cl.a outra 

Sentença 

a c Ven~lo-~e n' esta sala elas sessões elo r eal conse!ho ~a marinha, aonde se r eune 
" ·blULU1ssao creacla pelo r eal decreto ele 12 ele Janeno d'este anuo, o processo 

0 
ex al e. Slunmario que, na conformidade do mesmo r eal decreto, se formou para 

g ,00

1
nheCimento das culpas elos réus Alexandre Manuel Moreira Fi·eire, brigadeiro G ac nado ela brigada r eal ela marinha, ele iclaele ele cincoenta e sete annos ; José 

c1 om~s Ferreira Braga, seglmclo tenente ele artilheria de Pernambuco, ele idade 
e tnnta e . tres; João Antonio L opes, officia.l da r~al fabrica ele. cordo;:J.rif-!.

1 
d~ 

10 



14G 

ichelc de vinte c um· Jayme Cluwcs Scamichia., solc1ado nôl.ll'e ela <.lita bTigacb, 
ele idade ele vinte u t~es ; Anto:p:io Bernardo Pereira ele Chaby, aspirante a guarda 
marinha, ele idade ele vinte; Joaquim Vellez, tenente desligado elo exeTcito, de 
idade ele trinta e quatro; B ento José Anútmes, caixeil•o ele fanqueiro, ele idade de 
vinte e quatro· Jacinto Pime11tcl 1\'[oreira, aspirante a guarda marinha, de ida ele 
ele clezesei.c · Àntonio José ele Torres, seg1melo pilotei ela annacla real, ele i ela ele 
do vinte c 1~ove- Antonio Muria Alves ele Aguiur, empregado na 1·eal fabrica elo 
tabaco ele iclacl~ ele vinte e oito a:~,.mos; Antonio Julio Pereira ele Eça, owpregaclo 
na me~ma real fabrica, ele iclacle elo quarenta e um, todos presos :p_a noite ele 9 
de :janeiro pro:xi.mo passado, dentro e fóra elo qu~1'tel da mesma bTigad~, c reco
lhidos nas cad01as elo castello ele S. Jorge e AlJubo, por ser em complicaclos n0 
horroroso crime ele r ebellifio, sublevação c m0tim, que se tinha projectado, e o 
primeiro elos ditos réus :pri11Cipiou a pôr em pratica no meswo quartel, auto de 
corpo ele clelicto, tcste:uninhas ~;!Obre elle inquiridas, interrogatorios, acareações, 
c mais diligencias CQnstantes elos appcnsos, bem como o summario a que proce~ 
deu o auditor geral ela marinha, constante elo appenso n. 0 1.0

, traslado eb devassa 
a que pro·cec1eu ? corregedor elo crime elo bairro ele S . José no appenso n. 0 15. 0

, 

tudo por ordem elo dito senhor; e, tinalmente, quanto os meSl1J.OS r~us allegaraD;l 
em suas clcfezas, senelo a elos menores auctorisacla pelo advogado e curaclol' que 
lhes foi claclo. -

Mostra-se pela sobredita devasrm que homens perversos e mal intencionados, 
esquecidos ele toelos os eleveres ele honra e ficleliclaéle devida ao seu legiti+IJ.O e 
natural soberano, ·e possuídos sómente ele principias ele uma woral corrOJ;npicla e 
estragai:la, conceberam o infernal projecto ele fazerem uma sublevação n'esta ca
pital e em todo o Teino, espalhando para isso papeis sediciosos e proclamações 
subversivas para indisporem os a,nimos ele alguns portuguezes, a fi:rn ele os cha
marem ao seu partido com promessas ele vantagens e até ele dinheiro, como tudo 
é manifesto pelos inesmos papeis e proclaw.açõcs impressas que se appl·ehendera.m, 

. e vem jtmtas por copia no traslado ela dita devassa, e consta elos de1Joimentos 
das testemunhas q.ue n' elb juraram:, em n . 0 21 e n . 0 22. 

Mostra-se mais que lançadas as medidas para a execução elo dito infernal pro
jacto, já meditado para o dia 24 ele dezewb:ro d0 mmo proximo passado, se prin
püíra a pôr em pratica no quartel ela brigada real ela marinha na noite ele 9 ele 
janeiro cl'e ste anuo, pela pessoa elo bTigacleiro graduado ela mesma real brigada, 
Alexandre Manuel Moreira Freire, o qual, sem temor ulgum elas leis divinas e 
humanas, .esquecido ela honra que lhe r esultava elo posto que occupava na orclen1 
militar, e da que tambem lhe provinha ela dignidade ele · commenclaclor ela 01·clero 
ele S. Bento ele Aviz1 em que não é pl'ofesso, como declarou nas segúnclas per~ 
gnntas elo appenso n. 0 4 .0

7 e ele cavalleiro ela ordem ela Tori·e e Espada, se prestou 
a romper a sccna ela l'efericla rebellião, sublevaçao e motim. 

Mostra-se por confisi;\ÕCs r eiteradas elo mesmo réu, firmadas com juramento 
quanto a terceiro, que tenclo r ecebiclo na luanhã de 9 elo clito mez ele janeiro na 
sua casa 1m1 recado deixado por pessoa desconhecida, ele que não saísse fóra 
n'aquella noite porque havia r eunião ele tropas e ela brigada, e tenclo mais rece
bido uma carta de pesBoa ·que o tratava por «amigo elo coração>J, ass ignaela só
mente com um «C.», em que lhe dizia que pelas oito horas ela elita noite ou ainda 
antes, podendo s'er, SE) achasse clefron:te elo quartel ela brigada-v:esticlo com a sua 
farda, ainda que tiv..esse outro algum aviso em contrario, ç,omo tudo confessou nas 
pergtmtas elo appenso n . 0 4. 0 , se clelibenha a ir ao dito quartel levando comsigo 
a seu filho Jacinto Pimentel l\{oreira e mn Cl'eaclo, para no caso ele haver no quar
tel alguma novidade se IJocler servir cl'elles para algtms aviBos secretos, por nã.o 
poder n'esse CaSO confiar-se ele Bolclados 0 €l e officiaes inferiores ela mesma hri
gacla. 

Mostra-se mais, provado IJelas testem1mhas ela culpa, que jtuaram em n. os 31 

4, 1.0, 1.4 e 18, e por confissões elo mesmo réu,, que entrando no quartel pelao 
sete horas ela dita noite ele 9 ele janeiro, e demorando-se ainda menos ele un1 
qual'to ele hora, saíra para fóra com o fim ele observar u que havia, e re·cebeJtclo 
então um chapéu rcclouclo para melhor se encobrir, entrftra por duas vezes ,na 
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calçada ele S. Jo~l.o Nel)Omuccno con seo·L1inclo IJOr essas dil igencias crescerem 
lua· ' t> al' 18 aso suas desconfianças pelos magotes d~ gente que anelavam pela_ rua, e por 
fi gt~a,J pess~as que o tmcaravam e ammnC1avam o seu posto e appelhclo e se lhe 

ze1am suspeitosas . 
Mostra-se mais qlle, i-'CceipsQ o r éu pelo .q-q.e tiP.-ha visto, cr escêra ainda mais 

a su~ desconfiança logo que víra que junto ~í porta elo quartel estavani dois ca
~~lleu·os, cercados de dez a doze pessoas, para os quaes se dirigíra em direitura. 
c tzendo: «Que é isto aqui?>) e dizendo tambem comsigo «Aqtú ha coúsall, pas
~aram os circtrmstantes a r econhecei-o pelo seu posto e nome, e um elos cavallei-
108 _a estender o braço e apertar-lhe a DJ.ão, bem como a chamai-o para o lado 
~~r~ lhe_ ~allar, como fallou; em segredo ; . como _tudo confessa o ?J-esmo r éu nas 

ttas pe1gqntas do appenso n .0 4.0
, sendo .vtstos os mesmos cavalle1ros pelas teste

tnuuhas n.os· 14 e 17 da m.üpa. 
b Mostra-se mai :;~ que, ultimada a c.opver sa do réu com o cavalleiro

1 
qu,e )lluito 

e~ ~onheceu pela voz e se acha preso sem p ertencer a esta commissfio, entrárrt 
0 

r elJ para dentro do qu:artel, e r ecommenclando qne não fechassem o postigo, por
~te. tornava a s~ír, se dirigír_a ao official da guarda Al+tonio H e,nriqtl-es, segup_do 
d P.-ente, e lhe dissera que deixasse entrar a gente que estava fora éj_lle et'a o aJu-
alte de ordens; facto est e que achando-se confessado pelo mesmo r éu e verifi.

~ac 0 . pelps ;depoi~nentos das testemt1nhas n .05 ~~ 4, 14 e 2~, dá bem a conhecer 
aJUmo alervoso com que o r éu por aqnelle meto, por elle tcleaclo, como iambem 

~n~essa, pro01u·ava introduzir no quartel o_ fingido aJuclan~e de ordens para ga
tela~ aqt~e~le _passo, porque, uma vez conseg~uclo, est:1,va ven01cl~ a .e~trega cl? quar
re~ ao_~ rnrmrgos q~e havia _por fóra, 1~ara trem dentro dar pppcrpw á prOJ ectada 

elli<to, sublevaçao e niotrm que, felizmente, se suffocou . 
. •. _ Mostra-se mais que, desenganado o réu de que o fingido ajudante ele oFclens 
nao entrava no qtJ-artel, nem a gente que o cercava, pela opposição qqe tinha 
~chaclo ~o official ·ela guarcla, passára immecliatamente a proqurar o official do es
i~clo ma_wr Victorino Joaquim Caldeira, affectando CODJ. aleivoso artificio para mo
. or O rlluelir, de que se aclmirava ele o ver em tanto socego, quanclo no Rocio 
estavam Peunidas a s tropas e mesmo a brigada, e ,já para lú tinha iq,v o general, 
com~ tuclo consta elo depoimento elo r eferido official elo estado maior e da teste
:~~, a lVI~thens Simõés, que ju~·ou m 7ll:lvass~ elo appe~so n . ~ 15. 0 , o. qual vendo 
lh Ir 0 , ~ éu para a casa elo dito offic1al mátor o segmu, e ficando fova ela porta 
R~ ?UVLu pr?férir as ditas expressões, ele que as ~ropas se achavam _r:euniclas no 

cto e a bngacla, com0 tambcm logo _.se fe2; ptJ-bhco no quartel. 
'à Mostra-se mais que, sendo conhecida pelo official elo estado maior a machina

~ll~ _com que o réu ó procurava illudir, passára logo a n'landar fechar a porta do 
rtel, a chamar a seu pocler a chave, a mandar IJe.Q:ar em armas o a dar ao r éu a v 1 · ~ · ·· 0

1~ c e pt·eso, de que mostrando-se resmltido passou logo a forcejar para se 
evac Ir ~ a chamar pelo fingiclo ·aJudante de ordens, dando-lhe parte p or süas vo~ 
zes affiict' a· l . . l' ll< rvas e que estavà preso, r;em que poc esse conseguir, nem. por mc1o 
~'a~ e, nem el 'aquellcs qtte o cercavam, soccorro algum, porque todos o abanclona
vid~ :Q0nclo-se em fu:ga para não serem presos , como l]1es acontecel'Ía pelas pro
o-. ·ncras que logo foram dadas. E mostra-se, finalmente, p elos depoimentos de 
~~ande numero ele testem1mhas clà culp:ót, corroboraclàs com às confissões elo mesmo 

0 ~3uanclo foi interrogado, que a sua culpa .se acha plenamente provacla, da qual 
ent~o póde relevar a defeza a que r ecorre, ele que o facto, por elle praticado, ele 
d .rar e saír do quartel na clit-:'11 noite, fôra com o fim ele observar se era verda
p~~ra f sua desconfiança, causada pelo aviso _e carta que tinha r ecebido, para de
fo;s c e mais bem informado dar uma parte mais b em funclacla, porque se essa 
lo ~e a sua tenção, nem deixaria de a communicar ao official elo estado maior, 
fó ~o due as suas desconfianças se tinham augmentaclo p elo que tinha vist~ por 
cora ~o quartel, para darem as providencias que ''fo ssem precisas, nem passaria 
pa~ t_ao desc~.rada -aleivosia a ir engana1: o official da guarda e ele estado maior, 
fó . a llltrocluzrr no quartel o fingic1o aJudante ele ordens, e mais gente que est~va 

ra, q~1e era todo objecto elo seu maior ctúclado . 
:1\'huto menos lhe póde aproveitar a futil e irrisoria defeza, a que tambem re-



148 .. _ , __ 
correu nos quartos interrogatorios <lo appcnso n. 0 4 . o, ele que tendo sido éonviclaclo 
}JOr um h·jmem de appellido ((0 SeguraclO>> para entrar com elle e· outros mais na 
sociedade maçonica dos carbonarios, se l embd~ra por ter feito acceitação d 'aquelle 
convit e ele qLle a carta, que tinha r ecebLelo para ir n'aquella noite elo dia 9 de j a
n eiro ao quartel ela brig·acla, teria por objecto a entrada na sociedade, e que para 
o m esmo fim estaria reunida a gente que anelava por fóra elo quartel; porqu e nem 
é de acreditar que o réu concebesse na sua imaginação a idéa .cle que aquelle 
acto, que é constante, se cosü1~a praticar com ? mais cauteloso s.egTed~, se fosse 
praticar dentro do quartel ela bngacla, aonde sena logo descoberto ; e mmto menos 
acr eclitavel que para elle houvesse um concurso ele tanta g·ente a pé e a cavallo, 
e que o réu, }Jara entrar para elle, precisasse ele faz er troca elo chapéu a rmado 
p elo r eclonelo, c~mo se ap~·esentou no quartel, quando n 'elle entrou se~·uncla vez i 
e tambem lhe nao aproveita a elefeza allegacla no praso que se lhe ass1gnou, por
que por ella se nrio desvan ece a culpa plenamente provada por testemunhas e por. 
suas proprias confissões no a1)penso n. 0 4. 0 

' 

(hanto aos r éus José Gomes F erreira Braga e Joã? Antonio Lopes, mostra-se 
que, ·achanclo-se ambos no quarto em que o primeiro assistia, na trav essa de Sa.nto 
Antonio, ba.irro ele Belem, se ajustaram n 'essa no·ite do dia 9 ele j aneiro; antes 
elas oito horas, em vir em a Lisboa, e vestindo-se o co-r éu Brag-a com os seüs 
müformes militares se dirigiram em clireitura ao quartel ela brigada real ela ma
rinha, aonde es tiveram postados à porta por mais clB uma hora, fazendo n'esse 
.espaço de tempo o co -r éu Lopes algumas sortiGlas até que foram presos, no que 
são concorcles, quanclo foram interrogados nos appensos n .05 5.0 e 6.0 

Mostra-se mais que, tanto vinham clispostos um e outrq a entrarem na r ebel
li~io e motim que se prqj ectava e se principiou a pôr em pratica, que tendo saído 
ele sua casa em noite tão chuvosa em elireitura ao dito quartel, sem constar que 
tivessem outro des tino, logo á saicl[t disse o Bra.ga para o companheiro Lopes 
.«Esta noite acaba isto)); acrescentando que a r eunião havia de ser junto ao quartel 
da brigada, e C];Uanelo passavam pela praça ele Alcantara di sse tambem o dito 
Brà.ga ((Este é mu ponto)), ·como confessa o mesmo Lopes nas terceiTas perguntas 
do appenso u .0 6.0

, e de tal modo estavam ambos convencidos ele suas culpas, qu€l 
sendo cm1.duziclos elo quartel ela brigada, aonde foram presos, para as cadeias elo· 
Castello, dentro da mesma sege eiB. que íam combinararn o plano ele elefeza que 
haviam dar quando fossem perguntado s, do qual se serviram nos primeiros inter 
rogatori.os, e sendo instados quando foram segunda vez interrogados, de que pe
los sunm1arios, a que tinha procedido o corregedor ele Belem, constava que na 
noite ele 9 ele j aneiro não tinham ido de Lisboa lJara Bel em, como diziam, mas 
tinh am vindo ele Belem para Lisboa, se viram na n ecessicra cle de confessar nos 
ditos intenogatorios que ;uos primeiros tinham fa ltado á verdade, declarando então 
o co-réu Lopes o que fica ex:pendiclo, servinclo,se o co-réu Braga da; fhtilissima 
defeza ele t er saí clo ela dita sua casa da travessa de Satnto Antonio })ara ver se 
desviava o Go,réu L opes de voltar a ella por ciumes que tinha cl'elle }JOr causa ele 
mna rap.ariga com quem estava justo par a casar, e mesmo para lhe dar algumas 
.pancadas no caminho, po~·que , se assim fosse, não precisava ir ate ao quaxtel da 
brigada, e menos acr eclitavel é que viesse' ao sitio elo quartel para ver uma. carta 
de que o L opes ll1e havia fallaclo, quando' passaram pela, rua ela J unqueira, sobre 
o des tino ·elos por tuguezes emigrados na Gran-Breta.nhá para õ Brazil ou para a 
i lha T erceira, e que igualmente podiam ter Roticias elo que constasse ácerca elos 
acontecimentos occorridos elesde dezembro para cliante a respeito ele uma r eYolu
ção que se tinha querido faz er; porque nem o dito L opes dá a menor ieléa nas 
suas confissões, nem a noite, por ser chuvosa, era propria para irem ver simi
lhante carta, que se nã0 declara a quem se tivesse ·dirigido, ou mesmo para a in
·dagação ele simill1antes noticias, nem, finalmente, se assim fo sse o tel'ia o co-réu 
Braga deixado de cleelatar nos primeiros interrog.atorios que se lhe fiz er< m : con
cluindo-se por tudo que :fica expendido, e pelo que consta elo p essimo caractei' 
d'estes dois réus, em vista do que depozeram as testemunhas elos :summarios, ~ 
que }Jrocecleu o corregedor de Belem, que ambos eram sem duvida dos associados 
para a projectada rebellião, e que estiveram postados t~ porta do quarte~ por es-
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paço ele mais ele uma )lora em observaç~~o, esperanclo o favorav el momento ele 
P?derem entrar com os mais associados, que anelavam em magot.es, que até foram 
:Isto.s pelo mesmo Braga, como confessa p.as primeiras perguntas do a})lJensu n .0 5. 0

1 

N não_ para o fim ele se abrigar em da chuva, como tomaram por pretexto, pois 
nao os . t enclo iinpeeliclo ele virem ele Belem para aquelle sitio elo quartel, menos 
os yoclia impedir ele seguirem qualquer outro destino que tivessem em vista c, 
llltllto principalmente, quando consta pelas testcmtthhas ela culpa n. os 1 e 17, que 
a .chuva n 'esse espaço ele tempo abrandára, e tinham feito algumas estiaclas , nem 
pode, finalmente, aproveitar-lhes o que depõem as tes temunhas, que produziram 
~lll suas clefezas no praso que se lhes assignou, porqtte por . ellas se não pro~a 
. mdamento por que possam ser relevaclos ela pena em que mconeram por tao 
enorme delicto . · 
. QuaJUto ao réu J ayme Chaves Scarnichia prova~se ser tambem um elos asso
cw,_do~ para a rebellião proj ectaela e principiada a pôr em pratica, porque alem ele 
~~1 VIsto nos magotes, q~1e na n~ite ele. 9 ~le ja.neü:o anelavam rondando pela _frente 
l . qnartel, e que o co-r eu Moreua qmz mtrocluz1r dentro elo quartel clebmxo ele 

~ ~rv~ so s pretextos, acresce ser visto em outros magotes, que depois ela prisfto elo 
1 0 enclo Moreira se encontraram no ftmdo ela caicacla ele S. J oão Nepomuceno e 
~utro no sitio da Boa Visü•, prox.imos ao qua.rtel, , no primeiro elos quaes lamen
:t~do um elos assQciados o mau exito ela tentativa elo co-réu Moreira dizia : nisto 
01 o clia.bo; bem dizia eu que entrasse mais força a segurar a guarda, mas o 
~r. li1:o~·eira fez aquillo muito facih. A que r espondia outro : <<Quem havia ele cli
Éer q~1e .Antonio H enriques h~via ele s~r maroto>>, o que , tudo .o r éu approv~l.Va . 

~o segundo, tendo-se pre tenchcl'O seclmnr o anspeçacla Jose Mana de Freitas Sàm
pato IJai·a levar um bilhete ao brigadeiro Moreira, que o mesmo l:tnspeçacla accei
ton e rasgou, foi o réu o mesmo que amparou um elos l:tssociaclos no magote, 
qu~nclo o anspeçaela o feriu na cara, facto este asseverado pelo anspeçacla no clc
l:onnento que prestou e sustentou na acareação com o mesmo r éu,- bem como o 
}f00D!1 eceram as tes temtmhas José Alexandre, Antonio da Silva Thomaz, Luiz 

ennques e Antonio Pires Marinho, que todos o viram rondar pela frente do 
quartel e cirmtitos cl 'elle, tendo-lhe duas elas mesmas testemunhas fallaclo, sem 

·~n~ possa obstar o ser em algumas elas testemunhas singular es nos factos ele que 
~pozeram, porque todas unidas fazem grande prova contra o r éu ele ter anelado 

n esses magotes clirigiclos aos fins já demonstracl()s , a qual prova não clestroe o 
: esmo réu, com a negativa absoluta a que r ecorr-eu quando foi interrog·aclo, por 
c~ achar convencida por testemu~as pr~senciaes, qu~ não só o viram, mas a,té 
t lll elle fallaram, concorrendo mncla mms contra o r eu a prova que r esulta elas 
te\temunhas elo summario, a que procedeu o correged.or elos Romular es , que quasi 

l~~'L~ depõem .ele se1· · ele uma conclucta estragada r elattiva a objectos r eligiosos e 
hcos, fazendo-se em vista ele tudo mer ecedor ele pena grave. 

Be Pelo que toca aos réus Antonio Bernardo P e1'eira de Chaby,· J oaqT~im· V e~ez e 
)l'in~o José Anttmes, mostra-se que, constando no quartel ela brigada, Já clepo1s el a 
I. sao c1o co-réu Alexandre Manuel Moreira, qt1~ pela frente elo mesmo quai"tel 
~~ela continuayam .a apparecer alguns. indivíduos, que giravam ele um para o ou
n.\0 lado e procuravam i:econhecer algtms soldados e -officiaes inferiores, que ti
clla,m saído em serviço a chama1~ officiaes elo mesmo corpo, se r esolvêra o o:fficial 
s~ .:~tado maior, depois ele ter dado as providencias que achou precisas para a 
:> a~ _n ança elo quartel, a deitar fóra pelas dez horas, pouco mnis ou menos, uma 
t~.e~uh~ ele quat~·o so~cla~~s commanclada pelo sargento José Joaq.uim F alcã?, para 
-v· . der os r efenclus mchv1cluos, e ele facto foram. pr esos os r efen clos tres reus nas 
c~ztnhhnças d'aquelle quartel, sendo os dois primeiros adiante ela bica elos Olhos, 
m 

111 
c .apéus armados cobertos ele oleado, com capotes e seus r espectivos tmifor-

p es lllthtar es , e o terceiro no beco elo E sfola Bodes, lJOr oncle se 1Jretendia esca-ar t' 1 .c .c 
ela ' ~es lc o ele sobrecasaca e chapéu r edondo, como tuclo cons ta elas testemtmhas 
8; 1 cu pa n.os 4, 10, 11, 14, 16, 18, 2l e 22, trazenclo alem cl'isso um chapéu el_e 
v-.., aberto, offer ecenclo qua.nto tinha ao solclaclo, que o·prencleu, para que o clm-4gSse. · 

Não pócle haver duvida no nwclo, tenipo e logar em que os réus foram pre-
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sos, porque cllcs o confessam nos intcrrogatorios que se lhes fizeram, e ta.mbcm 
a nao póde haver rm que pertenciam aos magotes que gil .. avam pela frente do 
quartel, c pretendiam registar os que d'elle saíam em scTViço, porque t?dos fo~ 
ram reconhecidos nas acareações que com elles se houveram; c o tercmro esta. 
igualmente cOJ;npreheüclido, porcrüe com c~es asso.ciava, o ta~bem se prcsl~111e 
mau quem com elles acompanha, e o que mnda mms faz acred1ütr que pertencH1lU 
aos d(tos maO'btes, é a inverosimilhançà e nenhuma prova, quo deram ~\s coarctad~~ 
a que r.ocon?eram, porque o réu Antunes diz que ía para a calçacla elas Necessi
dades levar 22~400 r6is em moeda papel de ordem ele seu patrão a Ullla fregueza 
ela sua loj a que lá môí'ava,, e produzindo o mesmo seu patr?Lo por test e:\m-quut de 
dcfcza diz este que lhe el era aquella orde~ pouco depois ele Ave :Marias, por ser 
a essa' hoi'a que se costu]uam fechar a,s lojas da sua classe ele fanqueiro, não sel1clo 
por isso acreelitavel que elle Téu se c1emoras~e tanto tempo em n0ite chuvosa para 
a executar . O co-réu Chaby cliz qúe se ía r ecolhendo, quando vinha da casa elo 
aspirante ~t guar cla-mm·inha, Roclrigo ele Sá Nogueira, com o qual estiveTa at.é 
pouco antes ele ser preso, c sendo este uma elas testemunhas de sua clefeza intel
raroente contradiz o dito facto . E o r6ü. Vellez quer persuadir que saíra n'aquella. 
noite ele sua casa para :receber no cacs elo Soclré 28400 réis, que um h0mem ele 
appellido Lopes lhe devia ele emprcstimo que lhe tinha feito, por se ter encontrado 
com elle em alguns botequins, e que pelo não achar, como tinha ajustado, se en
caminhava para certa casn. ha rua da Esperança, ele pessoa ele quem nrio clava o 
nome por ser do sexo feminino, e hão querer com!)rbmettm· a sua honra, mas não 
deu prova algcrma a similhante clefeza, acrescendo nf{o ser boa a conducta el'este 
réu, quancl~o promua occultar o appelliclo ele «Ba.rreiros» de que usava, bem como 
que fôra por sentença elo supremo conselho de justiça condemnaclo em 22 ele maio 
ele 1824, não s6 a ser expulso elo serviço como ineliguo, mas tambem em seis an
nos de degredo para Angola, de que fôra perdoado com certas r estricções por de
creto ele 3 ele junho elo mesmo rumo, sobre o que, sendo interrogado no appenso 
n . 0 8. 0 , l'<:(Spondeu que nada tinha que dizer a esse r eflpeito, mostrando-se sununa
mcnte indeciso e taciturno. 

Quanto ao réu Antonio_l\'Iaria Alves de Aguiar , mostra-se pelo depoimento elo 
anspeçacla José Maria de Freitas Sampaio, que tendo saído do quartel da brigacla. 
pela~ nove horas ela mencionada noite ele 9 ele janeiro, coiu ordem elo official Jo 
estado m.àior para ir chamar O ajudante elo primeiro batalhão, de appellic1o «O }\{a,r
caral'l>, fôra logo avis~do no acto de saícla pela sentinella lVIanuel Antonio de que 
fosse com cautela, pois que pela rua andavam iuagotes de .gente, que já tinha~ 
atacado o soldado José lVIaria, da primeirà com1)anhia, quando ía chamar o capl
tão Q·uinJ10nes. 

IYiostra-se :inais que, chegando o dito ans1)eçacla ao beco do Conde ele Sa.n~
paio, lhe saíram vârias pessoas ao eucontro e o instaram p.ara que levasse trm bi
lhete ao ·co-réu Moreira, clizendó um, que se incu:lcava pertencer ao corpo da ma
rinha, que elle anspeçada, por estar em ser-Viço, podia bem encarregar-se d:a entreg·a 
elo bilhete e trazer a resposta ; mostra-se mais qúe IJodenc1o o anspeçada desem
ba,raçar-se cl'aquelle encontro por occasião. ela chegada ele um soldado de cavallo , 
fora logo ter outro com o réu, que tomanclo-lhe satisfação· por ter -rasgaclo o bi
lhete que lhe deram, arvorára trm pau, de que vinha armado, e .com elle ll1e cles
carregára uma paulad:;t. pelas costas, a que se segtúu dar-lhe o a.nspeçada com os 
copos elo flo::ete pe!a ca;ra, com que o lançou em terra, e se lJoz em .fn~a por te
rem conco:rnclo maw alguns, defendendo-se com o capote . E mostra-se, :finalmente, 
que o anspeçacla fôra dar parte do que lhe tinha acontecido · {L gll!arda da policia 
elo caes do Tojo, ela qual s~íu trma patrulha composta de dois soldados que pren-~ 
deram o réu, achando-se amcla sem chapéu e com a casaca enlameacla por caJusa 
ela quéda que eleu no ataque com o anspeçacla. 

Nfto pócle haver duvida na verdade do facto, porque o mesmo réu o confess::L 
na sua defeza, querendo attribuil-o a uma rixa proceclicla da embriaguez eiP qu ~'~ 
estava; mas como o encon;tro que o réu teve com o anspeçada foi acontecido em 
pouca distancia cl'aquelle aonde estava o magote dos que p1;imeiro o tinham ata
cado, c fJ.U C logo se ímn chegando l)ara lhe valerem1 o que fez pôr em fuga o 
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auspeçacla, c a pri;:Sto do réu em trio pouca dis-tancia L1o logar elo insulto, que ainda 
~nclava a procurar o chapéu quanelo foi preso, clecbranclo os soldados que o pren
c. eram que não tinha signaes ele embriaguez, :fica provado quanto basta para me-
1 ccer alguma pena grave. · 
d· Qu~~to ao r élt Antonio. José de ToTres1 mostra-se ter sido preso pela gt:arda. 
]'c1. ;policia do caes elo Tojo, , quando a clla r ecorreu o anspeçacla José Mana ele 
~l:eltas Sampaio, depois elo encontro que teve com aqnelles que o acommetteram, 

mstaram para que levasse o bilhete ao co-réu Moreira, e isto porque o mesmo 
auspeçacla o indicou como um dos que estavam no magote

1 
clizenclo qüe n'este 

andava um que se dizia p01·tencer ao corpo ela marinha, e era o que mais instava 
par~ que levasse o bilhete e viesse trazer a r esposta, pois que estando em serviço 
f0°~lia entrar e saír quando quizesse elo quartel; o _réu negou tudo nos interroga-
. yos elo appenso n. 0 13, mas sendo acareado com o anspeçacla, o reconheceu este 

pe 0 proprio que lhe tiJilia dito o que :fica expendido1 sustentanclo com :firmeza o 
8011 depoimento, não obstante as cxclaa.nacões do mesmo réu e sua affirmativa, de 
que no dia 0 ele j anel.ro estivera n.o botequim do Gil ao caes elo Soc1ró, para onde 
en~ràra pelo meio ela tarde e se 'Conserv~\,ra até muito depois elas nove horas da 
T~~·~e , .ceiando com o mesmo Gil.·~ saínclo em ~lireitura par~ a su~ c~sa ~a rua ~as 

. mas, e quando passava pelo sltro da Boa Vrsta, seu eammho clrrerto, e que fora 
~~eso sem que desse para isso motivo algum. Nrio póde1 porém, aproveitar-lhe 
l ta clefcza a que r ecorre, porque achando-se veri.:ficaclo que, tendo-se cles1)ediclo 
c e s~us companheiros no cites do Soc1r6 antes elas dez horas, fôra preso jlmio 
ao .P.ateo da GaUega dep0is das onze1 por se ter feito suspeitoso á patrulha ela 
policra, por se pôi' em fuga logo qüe a avistou; acr esce o ter :fugido em clirecç~:o 
rt)posta àquclla que clevia seguir na retirada para sua casa e cah1inhar para o 
~ to pateo, aonde concorriam muitos dos magotes 1 bem com:o acresce o ter-se mos
~k'te~o de intelligencia com o réu Aguim:, quando entrou preso na guarda, c?mo 

yoe a testemmilia n. o 34 da devassa, observando-se outro tanto quando VlU o 
~ruso~ A~tonio Julio ~a guarda elo beco d~ C;:trrasco, sendo provada a primeira in
c oencra pelo clepom1ehto elo soldaclo Joao H.aposo·no a1)pens0 n. 0 0. 0

1 O que tudo 
oncorre para se consiclerar constituído em culpa, para ser por clla punido. 

i) , Qtlanto ao r éu Antonio Julio Perei3:a de Eç-a, prova-se que clle fôra preso quamlo 
/sbava depois da uma hora ela noite de 9 de janeiro perto elo quartel da policia 
e 

0 
. eco elo Carrasco) em m são ele vir áquclla hora coberto com um capote branco, 

tn ~Lncla quo foi apalpado clentro ela casa ela guaúb e nq,~la se lhe achasse, com-

g. c 0:
1 

como no dia segtúnte appareceu uma espada curta junto á dita casa. da 
llfLic a se · l ' é •· ' · tt'l lh . .<' presmmu ser c este r u, na.o su porque o cmto em que estava me 1c a 

ai ~Lln:Justava perfeitamente ao corpo, mas porque o local da achada não clava icl.éa 
c1·~ ma ele que outro fo sse o dono d'ella, c é quanto consta da parte que deu a 
s~Í~cgl~arcl~ da policia no appcnso n. 0 1.0

, e depoimento elo capitf~o 1 HJ:l~}Jeçacb c 
ados cl aquella companhra elo beco elo Carrasco, n .0 5 24 até 27 mclusrva.mente. 

qtle 1'1~o s~ra-se mais pelo depoime~to do anspeça,d~ vosé Maria ~le Freitas Sampaio, 
re·. entr e os elo magote que o qmzexam pcrsuachr a levar o bllhete ao co-r6u Mo
pa1la, ele que já se tem faJlado, era um inclivicluo ele capote branco com uma eB
c~~h c~.wta debaixo d'elle, e sem cmbaxgo ele ter o r éu negado esse facto, foi re · 
que lhldo pelo dito anspeçacla, tenclo primeiro dito, quando se avistou com clle, 
tnd · e parecia, sustent~·mclo depois com toda a firmeza que era o mesmo, como 
fez 

0 
consta ~o appenso n. 0 14. E mosi1:a-se, :finalmente, allegar o rÓLl em sua cle

'l'o a CJ:ne estivera em toda a referida noite na casa elo D. Ma.J?ia Joaquina Carnei
co~~a lua do Jarcli~ do Taba~o, e que_ ela casa c~' esta saíra perto ela meia noite, 
:n.o 14 ~ ecl?rou a chta D. lVIana Joaqmna com Juramento a fl. 22 do appens0 
fosse · 1 ch~en.clo as areadas que saíu depois elas onze, não podendo afiançar que 
cent no cha 91 como clepozcram a fl.. 66 e 67, o que não faz prova convin
elU ~ã~la cl: feza1 cou~orrcnd.? alem cl 'isso a invero similhança de ir passar a noite 
cor. n:lga chstanCia e nao ter aproveitaclo as esteaclas que houveram; e con-
011;·~1 almente, o clepoiiJ,lento da testemlmha u. 0 33 ela devassa appensa, de 
0.1U 

1di~ ~1gt:U~ .soldados da 1~atrulha que n 'aquella noite tinha:J:?- encontrado o r~u 
C'I sos srtws ela Boa V1sta, e depor a de n. 0 34 que o reu, q ua.nclo Antomo 
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J Ósé 1'ór'i'es entdn·a pl'csô na guarda, cncolhêra os hombros fazendo-lhe sígnal 
p::n•a se não dar a conhecer, o que tudo unido ao reconhecimento que fez elo r 6u 
o anspeçada José Maria de Freitas Sampa:io constitue o mesmo réu em culpa :para 
ser por ella ptmiclo. 

Quanto ao r éu Jacinto Pimentel )Ioreira, ainda que elos autos se nã'O verifica 
por uma prova convincente, que ao tempo em qu~ saíu com seu pae em clireitm:a 
ao quartel ela brigacht conhecesse suas malevolas mtenções, comtueilo como clep01_s 
elo mesmo seu pae ter saíclo para fóm do quartel, observou todos os seus moVI-

. mentos r elativos á r ebellião, stlblevação e motim, a que ía dar principio, como tudo 
se clepreh ertcle daa r espostas que clel.l its pergtmtas que se lhe :fizer·am com assis
tencia ele curador, procurando occultar que o dito seu pae chamasse por Chaby, 
mas antes com impostura que chamava por um Cl'eaclo chamado Chaves, não pócle 
por tudo r eputar-se isento ele culpa grave por sm· aquelle um elos casos em que 
não deveria obedecer-lhe. 

Portanto, e o mais clofJ autos, julgam incursos nas penas decretadas no artigo 
15.0 dos ele g·uerra e na ordenação do livro v, título vr, §§ 5.0 e 9 .0

, os réus 
Alexa,n(h·e ManuellVIol·eira Freire, José Gomes F erTeira Bmga, Joaquim Vellez 
Ban.·eirbs, JaymE\ Ch~wes Scamichia e Antonio Bernardo Pm·eira ele Ch< by, para que 
havendo-se por exátltorados e privados ele todos os prívilegios, honras ·e dignida
des ele qüe gosavani por seus postos militares, morram morte natural pam sempTe 
na forca; que pará esse :fim sed levantada no caes elo Soclré; aonde depois ele 
rhor•tos lhes ser fio decepadas as cabeças, que ficarão na mesma forca po1· tempo 
de tres dias, e os conc1emnam outrosim na confiscaç-ão e perdimento ele toclõs os 
seus bens para o fisco .e camara r eal com effectiva r ever são e encorporação na co· 
rôa elos de morgado, feudo ou fôro constituídos em bens que saíssem ela mesma 
corôa, quanclo os tenham, na conformidade da r eferida lei e elo alvará ele 17 de 
ianeiro ele 1759. 

Aos r éus João Antonio Lopes e Bento José Antunes conclemnam em pena ele 
degredo por ·toda a viela para logares ele Africa, o primeiro para o presídio ele 
S . José ele Encoge e o seg·unclo para Bcnguella, com pena de morte se voltarem 
a este r eino, devendo álnbos e:>tes réus dar tres voltas em roda ela forca e assis
tir á execução dos primeiros, seguindo-se com toda a brevidade a Temessa cl' elles 
para os logares elo seu destinb, e os conclemnam igualmente na confiscação e per-
climento d e toclos os seus bens na fórma sobTeclita. . 

Aos réus Jacinto Pimentel Moreira FreiTe e Antonio ]\faria Alves ele Aguiar 
conclemnam na pena ele degredo perpetuo para logares ele Africa, tambem com 
pena ele morte se tornarem a apparecer 11'este r eino, r emettenclo-se com toda a 
brevidade o primeiro para o presídio das Pech·as de Pungo Anclongo e o segundo 
para o ele Ambaca, pToceclenclo-se na mesma fórma na confiscação de todos os 
seus bens. 

E aos réus Antonio José ele Torref.i e Antonió Julio Pereira ele Eça conclemnwm 
em degredo por dez annos, o primeiro para Caconcla e o seg-undo para o presídio 
de Massangano, e a todos os sobreditos réus conclemnam tamb em nas custas . 

Lisboa na sala elo real conselho da marinha, a 26 ele fevereiro ele 1829 . = 
Fonsecc6> P .=Gomes Ribei?·o=Matos Dantas=Cast?·o=D?·. G-uiêlo=D?·. C?"1..LZ= 
GtW?'?'eiro. 

* 
A sobredita sefltença e o decreto que nomeou a commissão mixta tiv'eram pu

blicidade na Gw:eta de Lisboct de 9 elo mez seguinte, isto é, tres dias depois elo 
morticínio em nome ela jttstiça, sendo as respectivas certidões assig-naclas com data 
ele 4 por Antonio Gm•mano ela Veiga, desembargador dos aggravos ela casa ela 
supplicação . ~Iaís acli~nte r eferir-nós-hemos ainda ao triste assumpto ; entretwuto 
convem mencwnar vanas ordens elos governos d fJ Lisboa e Aug;m, assim como offi
cios expedidos de París e Lonch·es . 

A. viso 

Tendo participado ·o chefe ele divisão gracluaclo t1a ~wl.nacla r•eal Francisco Igna
cio ele Miranda Everarcl ter chegado em a fragata Dianrt) elo seu commanclo, e a 
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corveta Lealclacle <'L ilha Terceira, para sustentar o bloqueio ela mesma ilha, em
quanto soffre a violencia elos faccioso s recolhidos ao seu castello : ordena el-rei 
nosso senhor que v. s.a, pelo expecliente da. majoria general, immecliatamente faça 
~ll.ll.tmciar na praça o dito bloqueio, que debaixo dos principias ele direito marí
timo, tmiversalmente reconhecidos por todas as nações, será mantido por aquellas 
f~rças e pelas que Stlbsequentemente se têem destinado em seu reforço. O que 
ll. esta conformiclacle v . s.a assim executará. 

Deus guarde a v. s .• Palacio ele Queluz, em 27 de .fevereiro de 1829 .=Conde 
ele Basto.=Pa.ra Carlos May, servindo ele major general ela armada real 1. . 

Officio 

Ill. mo c ex. mo sr. ~Em \'esposta ao officio que v. ex. a me clirigiu em data de 
12 do mez passado, em que participava o procedimento elos cruzadores inglezes 
001U algtms navios que levavam emigrados portuguezes, assim como a feliz che
~ada ele outros com um soccorro que tão necessario se tornava para a defeza 
c a terra, cmnpre-me communicar a v. ex. a, IJara ser presente á junta, que a sua 
lhagestade foi sobremaneira agraclavel a noticia, da chegada d'esse r eforço, com 
0 gual se pócle r eputar segma de qualquer tent.'ttiva do governo usmpador a ilha, 
0 l_l.J.os defensores têem dado tão heroico exemplo ele dedicação e :fidelidade á le
gttima soberana. 

Póde v. ex.a ter a certeza de qtte se continuarão a enviar soccorros ele toda 
a especie1 elo moclo e na quantidade que for possível, havendo particular cuidado 
a respeito elos pecuniarios; porém d'estcs infelizmente é grande a escassez . As 
despezas têem sido enormes, e as ultimamente feitas com transportes e arma
lllcntos esgotaram quasi todos os recmsos . O saque ele ;t 500 esterlinas foi 
acceito, e assim o serão todos os que vierem dentro elos limites elo creclito que 
lhe foi cleclaraclo. 

Finalmente temos a certeza ele que os navios ele guerra inglczes que faziam 
0 ?ntzeiro nas aguas cl'essa ilha chegaram a Inglaterra, e estamos por conse
gUJ_nte clcsaffi:ontaclos elo temível obstaculo que op1nmham ao desembarque elos 
~~gr~clos . A8 tropas que haviam saído de I lymouth para essa debaixo elas or-
ens elo g•eneral Saldanha, e que se a.cham agora em Brest, saírão ele novo IJOuco 

a po1~co pàra o seu primitivo destino . · 
Ftco em perfeit.'t intelligencia a r espeito elo ~·umo que elevem tomar os navios 

qtl~ abi se dirigirem, c os ca.pitães terão as neccssarias instrncções IJara o se
gnn·cm cxact.'l.mente, apesa.r ele se h~ver retirado o bloqueio uJglez . 
l peus guarde a v . ex .a Londres, 3 ele março ele 1829 .~ DI. mo e ex. mo sr. Di o

c ectano Leão Cabreirn,. =i.l1.a;tqtte~ de Palrmellct. 

Officio 

Dl.mo e ex. mo sr.~ Por cliversas cartas particulares chegadas cl 'essa ilha consta 
a sna magestade a rainha minha senhora que ahi têem siclo conclcmnaclos á morte 
~n.ze iuclividuos. Vagamente se diz que todos eram criminosos de rebellifio ou 
eserção; mas ao certo não se sabe. 

E ele aclmirar que nem v. ex. a em particular, nem a jtmta collectivamente te
nh.am claclo parte ele tão tr:mscenclente acontecimento, o que por certo lhes cmn
lJrta fazer; porém no presupposto ele que ellc seja verdadeiro, espera sua ma
gestacle que a junta não deixaria ele ter presente 'que a pena ele morte, talvez 
~m ~·aros casos, infelizmente ncccssariÇL, eleve ser applicacla só na extrema ne-
es~nclade, e que o derramamento ele ·angue ele portuguczes, qualquer que seja 

a sna opinião ou particlo que sigam, não pócle deixar ele magttar profundamente 
~ .sen.real coração . Sna l\IIagcstaclc consiclera que a situação em que se tem visto 
t ssa Ilha, ele uma praça cercada, esperando ser atacada a cada momento, eleve 
er tornaclo necessarias medidas rigorosas, especialmente contra os desertores; 

d .
1 

Saiu e!n Supplemento á Gaz•ta de Lisboa, e remettido outro, mula!is muim1d·is, á real jtmta 
0 commercw que o transcrcyeu em edital do clia immediato. 
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comtudo a mesma senhora quer que uma justa mocl cra9ão presic~a a to·das as ele
cisões da junta, a fim ele que os povos portuguezes smtam a clr~'erença que .h~L 
entre o governo legitimo da . nossa n,ugusta soberana e o opJ)r essivo e tyranmco 
elo usurpador da sua corôa. 

A jtmta deve n a primeira occasião dar a sua magestade conta elas execuções 
que se fizeram na ilha, e das culpas elos r éus, o que v . ex.a lhe fará constar. 

D eus guarcl e a v . ex .a Londres, 4 de março de 1829.-Ill.mo e ex. 1110 sr. Dio
cleciano L <;Jão Cabreira. = Mcwquez ele Palmella. 

Decreto 

T endo cbegad0 á minha r eal pr esença a clesmoratlisação e as inclicaçõcs com 
que alguns inclividuos das ilhas elos Açores promovem r evoluções ele palavra, 
por escri.ptos sediciosos e outros factos t encl entes a este malevolo fim, e sendo 
um attributo da justiça primitiva castigar os 1)erver sos que precipitam os bons e 
incautos no abysmo da clesgraça : hei por bem occorrer a estes males ordenando 
que todos aquelles indivíduos a quem se encontrar papeis secliciofl os, correspon:.. 
clencia com os rebeldes, ou se lhes provar que s~o espias ou que por quUJlquer 
modo dão favor, aJuda ou · conselho aos r ebeldes p ara m achinar em pl'oniover r e
voluções, sêj am logo presos e julgados em uma comr~issão mixta ele militares e 
ministros . O governador e capitão gen eral nomeará para n' ella ser em julgados 
r éus ele sim.ilhantes crimes , sejam militares ou paizanos, n a conformidade c1a or
denação, livro v, titulo vi, e alvará ele 17 de j aneiro de 1759; quantlo taes clc
lictos se provem ser ão seus auctores julgados em processos verbaes n' esta com
missão, sendo-lhes, depois ele intimada· a sentença, executada dentro ele yinte e 
quatro horas, seni mais tempo elo que est e para se arrep ender em ele S1Ras culpas, 
e seus bens confiscados para o ·fisco e camara r eal. 

Palacio ele Queluz, 4 ele março ele 1829. = (Com ct 'rt&b1·ica de sua magaslctcle.y 

Orden.1 do dia 

Plymouth, 4 ele março de 1829.- Em consequencia das orden s de sua ma
gestade, que me foram dirigidas, ordeno que todas as pessoas de que se campõe 
este cleJJOsito das classes de milícias, voluntarios e paizanos , e mais iuclLvicluos 
da quinta e sexta secção, que no prefix o tempo ele vinte e quatro horas dêem 
seus nomes aos chefes das r espectivas secções, declarando: 1. 0 , se quer em seguü· 
seu destino para a ilha T erceíra, o que sua: magestacle deix a á sua eleição ; 2. 0 , 

no caso de n fio quer er em seguir este destino declarem se quer em ir para o Bra
zil, ficando na intelligencia que .se reputam desligados elo deposito e a elle es
tranhos quantos n'este prefix o tempo· não comparecer em ou mandar em declarÇLç~to 
por escripto .. P elo que r espeita aos srs. ofliciaes militar es , sua magestacle ficl e
lissima é servida declarar que o seu r eal se1'Viço exige cl 'elles um novo sacrificio, 
que não pócle ser baldado, e tal é passar em ao Brazil, aonde seu augusto pae os 
espera para emp~·egal-os na grande e importante cau sa da r estituição elo throno 
portugnez, tão perfidamente usurpado, e que igual destino vac ter a divisão por
tugueza sur&'l! em Brest. Os srs . ofliciaes devem convencer-se que pocl ero sas ra
sões de que dep ende o melhor serviço ela mesma augusta senhora-ll1es faz mar
car o destino· antes para o Rio ele Janeiro do que para a T erceira, onde sua 
coadjuvação se torna menos necessaria agora, emquanto ella é indisp ensavel no 
Brazil. Todavia sua magestaae, sempre convencida da lealdade ele seus fieis sub
ditos, nJio r ecusa dispensar d' esta viagem aquelles militares que por motivos jus
tos não podem empreh enclel-a, em cujo caso ficam desligados · do deposito e re
duzidos a seus proprios r ecursos. D evem, pois, os militar es que estiver em nas 
circumstancias ele se desligarem, fazer suas declarações no predito praso ele ·vinte 
e quatro horas, ficando na intelligencia que não as faz endo são consicl erados prom
ptos para: a viagem elo Brazil. Sua magestacle não aclmitte a idéa de que algtms 

1 Foi remetticlo por copia ás respectivas auctoriclaclcs da ilha ele S. Mig uel com um officio · 
do governador c capitilo general Henrique ela Fonseca ele Sousa Prego, de 5 ele maio. 
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tle seus suhditos sem motivos, c fortíssimos, queiram ,mbtrahir-ec a obedecer ás 
8

:
1as .reae_s determinações, e espera d'elles esta nova lJrov.:a de :fidelidade e obc-

cliencla, =Stubbs. · · 

Aviso 

EI-rei nosso senhor, a quem foi presente a consulta da jtmta da dircctoria 
geral dos estudos ele 9 ele fevereiro ultimo, foi servido resolver que sejam pri
va~los das cadeiras c riscados do serviço do magisterio os profess.ores e mestres 
?UJos nomes constam da lista inclusa i; pois que á vista do que d'elles declara a 
JUUta na relação que offerece, não poderiam continuar no ensino sem escandalo e 
sem g.rande perigo das sãs opiniões e bons costumes da mocidade; e r esolver 
outr~s1m que a jtmta ponha toda a cliligencia pm~a alcançar e propor com m1uta 
brcv1dade o resultaclo final das informações que cliz pendentes ácerca elos outros 
professores e mestres que por ora qualifica sómentc de suspeitos, a fim de que 
sua magcstade possa ordenar a respeito d'ellcs o que for mais ajustado com o 

_seu ~erecimento e com a utilidade publica; e que pelo que pertence ~ís provi
denc~as que a jtmta propõe como convenientes ao melhoramento cla.s escolas da E1a 1nspecção, sua magestacle a seu tempo determin~trá o que houver por bem . 

. novamente manda o mesmo senhor rccommendar m1.úto á junta o mais activo 
e lnc.e~sante empenho, para que todas as pessoas a quem se commetter o encargo 
ele dingir em letras a mocidade, sejam de caracter grave, ele segm·os principios 
e regrados costumes, e para que a nenhuma elas que forem com fundamento 
notadas em contrario se confie emprego de tão larg-as c sérias conseqtiencias i pro
cedendo, para prevenir ou r emediar qualc1uer inconveniente, em materia ele ta
n;tanha importaucia, a miudas e escrupulosas indagações, e ás meclidas de seve
ridade justa, para que se acha lcgahnente auctorisaela. O que ele ordem ele sua 
magestaclc participo a v . s. n pa:ra que o faça constar á j1.mta e pontualmente se 
execute . 

. Deus guarde a v. s.a Palácio de Queluz, em 4 ele março ele 1829. =F'mn
C%Sco~ Bispo de Vizeu. =Sr. Antonio Pinheiro ele Azevedo c Silva. 

Ofticio 

(N. 0 51i rcsmatlo) 

Ill.mo c cx.mo sr.-Tendo accusado pelo ultimo paquete a recepção do officio 
~m d~ta ele 24, c · não tendo chegado outro paquete, nada tenho a clizcr sobre a 
nate,rla elos despachos . 
b Soube-se por alguns passageiros, vindos ela Terceira, que ali tinham clcscm-

A
arcaclo alguns elos refugiados que tinham sa.íào ele Plymouth; procurei lorcl 
berdeen, que me :;~cg1.uou não ter conhecimento d'isso senão pela.s gazetas, e 

como a noticia fosse que o navio americano é que tinha desembarcado gente, se
gurou-me que as ordens não eram tão positivas para os navios americanos como 
par~ quaesquer outTos. Quanto ao numero ele homens elesembaJ:cados tem havido 
vartas versões, a que merece matis creclito é a ela noticia inchlsa . 
t Mostrou-se n'esta entrevista lord Abercleen muito escanclalisado por se nã.o 
er attencliclo á sua r ecommenclação a favor elo Noblc, que se acha 1)reso no Porto, d C!"';tem não só se não fez o que elle pedia, mas nem se segue o processo na fónna 
evlclai que era este um escandalo ·que mmca lhe esqueceria, e que segurava 

~~· ~m._,quanto occupasse este logar havia ele fazer o qne o logar exigiss: por 
t 1ngaçao i. mas que pessoa.lmente nada faria, pois que nunca lhe esquecena um 
a procedimento; não merecer uma cousa tão ridícula uma prova de attenção, 

era de escandalisar; nada tive que responder, porque tendo eu r epetido a v. ex. a 
quanto este ministro nos tem sido favoravel, c quantas até clelicadezas tem tido 
em tudo que nos pócle ser vantajoso, tendo-se ultimamente compromettido na de
~ora d~ expedição das fragatas 1 que acho deviam ir pelo caso elo Ascoli, devcn-

o:se so a elle não terem partido até ao momento em que o duque de \TV ellington 
0 

Ieprehencleu pela demora i e que então o ministro ele Hespanha negou ser pa.ra 
1 

Emendemos dcsneccssario pulJlicar os nomes dos dcmittidos. 
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que se atalhass e tal procedimento; tendo repetido estes e outros muitos facto s, 
apenas pôde, para c1Asculpar1 dizer que o Noble era reabpente culpa~o 1 a que 
me respondeu que não era, tamto? porque as mesmas testemunhas que ~mham ele
posto contra elle se tinham clesclito, e que estava em tal estaclo o negomo que nem 
o juiz conservador sabia c?mo havia ele fa:zer. o processo, que eram vinganças 
contra o pae e que era devtclo ao chefe ela JUstiça elo Por~o; e que nu~l p.ócle l:e
sultar á sua causa, que um rapw.; de dezesete annos seJa solto e sám elo pmz, 
sendo este o 1.mico inglez que se acha preso, e em circumstancias cle ' pocler ser 
outro aeontecimento como o que se acabava ele experimentar? 

Conheço que nr..o são tanto os emp enhos que lorcl Abercleen tem que o faz em 
desejar a so~tura cl'este inclivicluo, ~orno ver os resultado~ que ~sto vae t er pelas 
muitas r elaçoes qu~. Noble t em aqm, e que vae fazer mmta mms bulha elo que o 
caso do miser avel Ascoli, que ninguem aqui conhece; isto clescle o principio me 
fez instar ].)ara que se poupasse est e mau embaraço, que talvez ainda se possa 
prevenir se se mandar soltar YL, e dizendo ao consnl que lhe aconselhe de saír 
logo ].)ara fôra do r eino, verificanclv-se, se não poclér faz er, processo sobre que re
cáia a sentença ele expulso' do reino . 

Aincla que sej am ociosas as minhas r eflexões sobre a vantagem ele conservar 
p essoalmente este ministro prevenido a nosso favor, aproveitando-se as suas boas 
opiniões anti-revolucionarias e pacificadoras, comtudo é tal o meu inter esse que 
não posso deixar ele as r epetir, 8ljuntanclo que julgo muito conveniente não deixar 
algmna occasião em aberto, para, no caso ele mudança (a que pôde dar logar a 
emancipação elos catholicos) os novos ministros que ele certo nos não hão ele ser 
affectos, nos poderão augmentar as diffieulclacles ela nossa situação. · 

D e1ls guarde a v. ex . a Lonclres, 4 de março ele 1829 . = Visconde ele Assew. 

Informações annexas 

1.• 

Algmnas ca;rtas de Plymoutb 1 chegadas hoje a Lonch·es, r efe1:em o grande eles
contentamento em que se acham os emigraclos, em virtude Ela ordem do dia que 
ali !3e publicou, pela qual são obr.igaclos toclos os militares a embarcarem quanto 

' antes para o Brazil, e os paizanos que q1.úzessem para a ilha T erceira. 
Os que asseguram que as fragatas ingl e~as se r etiraram ela ilha Terceü·a, 

tambem affirmam que a esta hora já l::í, estão as embarcações· de guerra portu- · 
guezas, e que por isso aquellas se r etiraram .. 

D e Lisboa têem ido alg1.ms indivíduos em clireitma á T erceira. No dia 15 do 
co~Tente saíu Eusebio Cancliclo, official engenheiro, e seus filhos. 

Londres, 26 ele fevereiro ele 1829. 
2." 

O marquez ele Palmella r eceb eu officios de c~1lbreira em data ele 17 elo mez 
passado; participa-lhe que ali desembarcaram trezentos e tantos homens, entre · 
vohmtarios, soldados e officiaes, duzentos barris de polvora e quinhentas espin
gardas. Esta gente é a que saíu ele Plym.outh no navio americano, cujo nome· pa
r ece ser J ames C?·oppe1·. 

Os emigrados têe1n exagerado tanto o numero da gente desembarcacla, como 
a quantidade elas munições ele guerra, como se verá dos impressos, p~•ra se r e~ 
metter no paquete ele ~'tmanhã para Lisboa. Elles fazem subir tudo a q'lúnhentas 
e quarenta praças ele pret, sessenta e tantos officiaes, tres mil espingarclas e mil 
e quinhentos barris ele polvora. 

Os ele P lymouth que, com a ordem ele embarque para o Brazil, gritaram que 
havia traição, acham-se hoje um pouco mais socegados, na esp erança ele que com 
este acontecimento já na.o irão para o Rio, mas sim para a }.'erceinll. Entretanto 
a ida p ara o Brazil é certa quando não possam desembarcar n'aqnella ilha. 

Contam que o capitão americano enganára perfeitamente o commandante ele 
uma das fragatas inglezas ; que mandára r ecolher toda a gente no porão e fechar 
as escotilhas, e dizendo que ía ele Liverpool, e entregando ao mesmo tempo ao 
official que foi a bordo uma gazeta d'aquella cidade, fiz era-lhe per suadir que ía 
buscar fructa á.quella ilha. · 
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qs mesmos clemagogos 'têcm espalhado que a fragak'l ingleza se recolheu j á a 
um Llos portos de Inglaterra i ele casa elo marquez ele Palmclla têem espalhado o 
mesmo1 o que é falso1 c tanto assim que algumas cartas da ilha rr:erceira dizem 
que as fragatas inglezas ainda ali ficavam. Parece que chegaram a Inglaterr a dois 
fracles mandados sa.ír ela ilha por Cabreira . 

Lisboa1 3 ele mar ço ele 1829. 
O fficio 

(N. 0 1i 7 rcscn ado) 

lltmo c cx.ma sr .-Tendo chegado ele Darthmouth sete degredaclos da ilha 
Terccim1 mandados pelo governo i·cvolucionario ali, mandei clizer ao vice-consul 
que lhe fornecesse os meios de sü.bsistencia necessarios e passagem para Por tu
âal/ c que se algum cl'elles quizesse vir a L on,clres, seria. vantaj oso ao serviço 

e sua magesk'lcle, pelo conhecimento ele alg·uns factos ele que eu IJocleria t irar 
vantagem, servindo-me, ou para os repetir aqu.i1 ou para os mandar dizer para Por
tugal. 

N v eiu immediatamente Manuel Thomaz de Bettencotir t e v asconcellos' de quem 
nao pr eciso repetir os sentimentos, porque é muito conhecido em Lisboa e pn.rti
Clllarmente ele sua magestade no tempo em que este-ve preso em 1823, pelos scufJ 
llaes s~ntimentos, que foram actualmente a causa ela sua pérseguição e ele que 
c eu lUats de uma prova, vindo inunecliatamentc que se tratou ele serviço a Lon
t rcs, tendo querido -vender o pobre t r em com que chegou para este fim sem sa-

er que lhe fo rneciam os meios . 
! ulguei mais con-veniente que fosse clle m<=lsmo repetir os factos e a posição 

ela tll1a, aiucla que alterada ultimamente pelo desembarque dos refugiados . En
c~rreguei-o elos despachos, de que c~ton bem certo é capaz, e não julgo necessa
l'LO recommenda.l-o, porque os factos são maiores provas elo que tudo quanto eu 
possa clizer i com estas e as mais -victimas d'a.quella ilha que chegaram, ou che- · 
garem, julgo cumprir com a vontade ele sua magestaclc, fornecendo-lhes os meios 
necessarios, tanto pára a sua subsistencia como para irem a Portugal, sendo os 
seus fieis sentimentos o motivo da sua triste posição i porém, para estas clespczas 
~.Para as determinadas nos officios reservados, preciso ter alguns fundos em cre-
-tto para com os agentes . As clespezas têem sido gTancles i mas os serviços julgo 

ter em sido inter essantes i comttlclo, se não são do agrado ele sua magestacle, ces
~al-os-~ei i peço sobre isto instrucções positivas e ordens para se me abonarem 
lll:llned.iatamentc no caso ele as clever continuar, pois que de outra maneira fico 
CJmpromettido i nãô tenho ftmclos meus com qn,e possa supprir. 

C?rrc hoj e a noticia ele que se suspendeu o parlamento, porque el-rei não quiz 
sancc10nar o bill p~ra se dissolverem as associações dos catholicos ; este negocio 
t~n~ occupaclo k'11üo1 que quasi se não falia em outra co"Q.sa; as opiniões estão di
v~dtd~s sobre o passar ou não a proposta ela emancipação i no segLmclo caso o mi
ntsterlO será obrigado a dar a sua demissão, o que seria uma alteração para os 
nossos assumptos . v . . 

em-me pr ocm·ar o marechal ele campo Rolr t Onseley, que me parece ani-
maclo ele muitos bons sentimentos . 

De~1s guarde a v. ex. a Londres, 4 de março de 1829. = Vi'Sconde de Asseca. 

Informações au.ne::;:ns 

i .• 

ti Uma ~arta ele Plymoutb, de 17 elo mez passado1 diz o segL1Ínte : Os dois ul
l mos nav1os que saíram no dia 15, trazendo seiscentas l)raças, j á le-vavam or
e en~ de seguir o sett destino para o Brazil, se acaso não podes sem desembarcar 
na tl~a, e segunda feira de-vem sair mais tres navios com mais trezentos homens, 
~ll~s t todos officiaes , em direitura ao Brazil, e hontem aqui entrou uma esmma 
Ing .eza com quarenta elos nossos infelizes companheiros, que ela ilha vieram até 
a<;!lu acompanhados por uma embarcação ele guerra ingleza. Os impressos j untos 
vao no paquete ele hoje ás pessoas do costume. 

José Ferreira Borges deu o papel j1mto a Andró Joaquim R-1malho
1 

que foi 



158· 

official da secretaria do estado dos negocias da j ustiça, dizendo-lhe que era gente 
que tinha desembar~P,do na Terceira. 

Londres, 4 ele março ele 1829. N • • • 

P . S.-Rodrigo da Fonseca .J\i(agalhaes ficou no logar de José Balbmo, dll'l-
ginclo os trabalhos elo gabinete elo marquez de Palmella. 

José ela Silva Carvalh0 é um dos membros da commissão encarregada ela dis-
tribuicão de soccorros aos emigraclos. . . ~ 

Apontamento a. que se ·r efere a infor magão supra 

Nt~.vios Officiaes 

James Croppcr (americano) ... ... , .. .. ~ •... . •..... . .. . ... . . 
Navio elo Havre .. ... . . . . . .. . .... . . . ... .. . ....... . . .... . . . 
Hope . ..... . . . . . ... ... .. .. . . .. .. •... .. .. . . • . ... • ... . . .. . . 
Eclwar d .. .. .. . ..•....• .. .. . . .......•• . , , . •. .. . ••. . ... ... 
Blanchc ....... ... .. ...•.... . ...... ...... ... .... .. ... .. .... 

30 
19 

4 
3 
7 

63 

Praças Total 

300 330 
148 177 

24 28 
33 36 
41 48 

- --
546 609 

Os navios saídos ele Falmouth com munições de guerra desembarcaram: peças 
elo a,rtilheria tTinta e cinco e armas quatro mil. 

Março 2 ele 1829. 
2.a 

Felizmente poderam obter-se n'este momento os impressos jlmtos que vão 
por este paquete para Lisboa. São mandados impriniir pelo marquez ele Pal
mella. 

Ámanhã ou depois sáe d'aqui do porto de Lonch·es urn navio inglez denomi
nado DésiTé, que leva uma immensidacle de impressos . A sua chegada a L~sboa 
talvez possam ser apprehendiclos mesmo a bordo . 

Londres, 4 do março de 1829. 

Auto ele j uramento, preito 13 homenagem feito a sua magestacle ficlelis·sima 
o senhor rei D. Miguel I , e nosso senhor, em a legaçfio portugueza em Lon
dres : 

No anuo do nascimento ele Nosso Senhor Jesus Christo de 1829, aos 4 do 
mez de março, na legação portugueza em Devonshire Place , n .0 1, casa da resi
dencia do ex. mo visconde de As seca, E)nviado extraorclinario e in.inistro plenipoten
ciario de sua magestacle fidelíssima em Londres, achando-se presentes as pessoas 
abaixo assignaclas, tendo sido o conde de Pombeiro, aclclido á ~nesma legação, no
meado seCTetario ctcl hoc; pelo clito secretario ·foi apresentado o livro dos Santos · 
Evangelhos ao dito cx.mo ministro, sobre os quaes, estando ele j 0elhos, poz a sua 
mão clireita e jurou em voz alta e intelligivel pela fórma segLlinte : 

<<Juro aos Santos Evangelhos, corporalmente com a minha mão tocados , que 
eu r ecebo por meu rei c senhor verdadeiro e natural, ao mtúto alto e muito po
deroso r ei D . Miguel I nosso senhor, e lhe faço preito e menagem segtmdo o fôro · 
c costumes elos seus reinos . >> 

Findo o qual .) uramcnto o tlito ex. mo ministro tomou o livro dos Santos Evan-
. gelhos, e, pela mesma fórma acima declarada, o deferiu ús pessoas abaixo as
signadas . - Visconde de Asseca - Conde de Pombeiro - Antonio de Lemos
Manuel Coneia ele Sá - Antonio Joaquim do Cabo Final- Francisco Teixeira Sam
paio- O Commenclador Antonio Joaquim dos Reis , aggregaclo à missão de Lon
dres- O Brigacleiro Ignacio Castello Branco do Canto Munhoz- Ma!lluel Thomaz 
de Bettencomt Vasconcellos Côrte Real elo Canto, fidalgo cavalleiro ela cas.a ele 
sua magestade fidelíssima e tenente do b<\ltal'hão ele artilhe_ria ela ilha T erceira 
José Vicente ele Salles- Daniel Valeria- Carlos Mathias Pereira. 

E, tendo-se concluído o juramento, eu conde de Pombeil·o, nomeado sec1'etario 
ad hoc; escrevi es te instrumento e o subscrevi . ='= Conde de PombeiTo = Visconde 
de Assecct. 
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~ T1·usty com quarenta e mn vohmtarios, a csc1.ma Eclwa1·d com trinta e nove, 
harbram quarta feira para a Terceira, é o Blanche com quaTc:iJ.ta e oito paTtiu 

ontem para o mesmo logar. · 

1 
s.uppõe-se que uma pequena companhia ha ele ir ao Havre. O navio Filinto 

Ely~w acaba de ser destinado para esse fim pelo sr. Marreco, que agora se acha 
~q1..n, . e, alem d'esta embarcação, ouço dizer que um grande navio americano v.em 
c e Lwerpool para o mesmo fim. 

P. S. - A escuna Jane, capaz ele conduzir quarenta passageiros, parte de Fal
lllouth para os receber a bordo: ella acaba ele vir ela Terceira e Lisboa. Espera-se 
um gTancle navio ele Brístol, e mais clois dos outros portos, ele maneira que pode-
mos esperar uma evacuação completa dentro de um-mez . · 

Está conforme. = Visconde ele Asseca. 

Dcct~eto 

, ~ junta provisoria, encarr13gacla ele manter a legitima auctoriclade ela rainha a 
;e~ ora .D. Maria II, attenclendo aos ponderosos motivos allegaclos pelo briga
c en·o Drocleciano Leão Cabreira : ha por bem, em nome ela mesma augusta se
~ora, acceitar a escusa, que o mesmo brigadeiro pede, ele presidente ela mesma 
lt~ta e de general elas armas cl'esta provincia1, a fim ele poder -ir á côrte ele Lon
c res tratar elos negocios de que faz menção no s~u requerimento. 
nh The?tonio de Omellas Bruges Avila, secretario ela repartição da guerra, o te
~ a assm1 entendido e faça executar com os despachos necessarios . Sala elas ses
~oes ~m Angra, 5 ele março ele 1829. =João José ela C1mha Fe?Tetz =José Antonio 
c a fhlva To?Tes= Theotonio ele Omellas BnLges Avilct. 

Decreto 

A~tenclenclo ás qualidades que concorrem na pessoa elo brigadeiro elos i·eaes 
~~~rcitos Sebastião Drago Valente ele Brito Cabreira, ha por bem a junta provi
.soua, encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ela rainha a senhora D. Ma'!: ia II, 
n_omeal-o presidente ela mesma jm1ta, para servir em logar elo brigadeiro Diocle
~~-n~, L eão Cabreira, a quem 1 por decreto da data ele hoje, se concede a sua cle-

s~ao elo r eferido logar. 
_T~eotonio ele Ornelbs Bruges A vila, sem·etario encarregado ela r epartição elos 

negocws da guerra; o tenha assim entendido e• faça executar com os despachos 

0cessal~ios . Sala elas sessões em Angra, 5 de março ele 1829 . =João José clcb 
unhct Pe~ ··raz= José Antonio ela Silt•ct Ta~·1·es= Theotonio ele Ornellcts BnLges Avilct. 

Offi.cio 

(Exlraclo do 11.0 7 2 rcscrrado) 

Julgo que o duque ele Wellington se aprefjsa em exigir ele el-rei nosso senhor 
~ consen~imento o_u promettimento do casamento con;t a senhora D. Maria ela Gl~ria, 
c1 ~L:e este correw leva elespachos em que se mamfesta ao governo ele Maclncl o 
t elseJo de que elle proponha quanto antes este negocio á decisão ele sua mages-
ae e el-rei. 

París, 5 ele março ele 1829. =Conde da Ponte. 

Offi.cio 

JUino e mo T -l_ • f "' l . . a. t pel · .. ex. sr.- erwo a satis açao c e partiCipar a v . ex. que me cons ·a, 
d as nohc1as que recebi elo governo provisorio ela ilha Terceira até ~ clata ele 21 

0 
lllez_ passado, haverem ali desembarcado todos os refugiados portuguezes que 

1 . 

· tonel 0 .commaud~ _interino ela força armada f~ i incumbido, pol" decreto ela mesma data, ao co · 
do re ~racluado Frhppe Thomaz Ribeiro, e. cinco dias depois a Antonio Pedro do Brito, coronel 

gimento de illfanteria n. 0 20. 
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saíram de Plymouth nos navios J cmnes C1·oppm·~ Blcmche~ IIope e EclwctTd~ alen~ 
dos que embarcara.::n no Ha.vre no navio liVacle. . 

Todos es tes navios tinham entrado em Angra e em outros portos da TercemL 
ainda antes ele haver cessado o cruzeiro elas fragatas inglczas que impediram o 
desembarque dos refngiaclo~ qc:e íam com João Carlos de Saldanha, e que tam
bem interceptaram um navw clmamM'quez, que levava duzentos e sessenta all'0-
mães1 e duas pequena? escunas saídas ele Plymouth . . 

As cliüts fragatas Já levantaram, porém, o bloquew de facto que estavam fa
zenclo e reg11essaram aos portos de Inglaterra, e tenho portanto a bem fLmdada 
espcr~nça ele que dois navios que satram ele Plymouth n@ dia 16 de fever eiro con1 
mais ele seiscentos ho~uens os terão a esta, hora desembarcado a salvamento na ilha 
T erceira. 

Eín totlo o caso pócle-se, mediante o favor ela Divina Providencia, considerar 
desde agora a clita ilha como sufficientemente guarnecida em todo o sentido para 
resistir a quaesquer esforços que o governo usurpador clir~a contra os leaes sub
ditos ela senhora D. Maria II que defendem aquella importante posição . 

Deus guarcle a v. ex. a Londres, 6 ele março ele 1829. ~Ill . mo e C?x."' 0 sr. Luiz 
Antonio ele Abreu e Lima.= 111a7"q_tbez ele Palmellct . 

Nota 

O abaixo assignaclo teve a honra de r eceber a nota do sr . conde de Abercleen, 
principal secr etario ele estado de sua magestade britannica na r epartição elos ne
gocias estrangeiros, ele 18 de fever eiro, na qual s. ex. a r esponde ás pergtmtas 
que o abaixo assignaclo se viu na necessidade de clirigir-lhe na qualidade de ple
nipotenciario de sua magestacle o imperador elo Brazii, pae, tutor e protector na
tm·al de sua magestade a rainha de Portugal. 

O fim que teve o abaixo assigp.ado, dirigindo estas p ergtmtas ao govenio ele 
sua magestaclc britannica1 é claramente enunciado em sua antecedente nota. 

Não se póéle duvidar que sua magestade fidelíssima est{L1 por honra e por el e
ver, obrigada a prover à sorte ele seus subclito s :fieis, que se acham, em· conse
quencia de se terem sacrificado pela sua causa, desp'Ojaclos de seus bens e pri-
vados ele todos os r ecursos em p a;iz estrangeiro . . · . 

Mas uma tal experiencia acaba ele demonstrar que sua magestade b1;itannica 
não considerava alg<.ms cl' estes inclividuos, que p artiram sem armas ele Inglaterra, 
como livres para desembarcarem em um ponto do territm•io l)Ortuguez st~j eito ao 
governo legitim.o, c tornava-se, por conseguinte, nccessal"io obtm.' escla-recimentos 
sufficientes para evitar igual desgraça. 

Se o abaixo assignaclo entendeu bem as respostas de s. ex. \ segue-se que o 
governo britannico se nfio opporà a que voltem a qualquer parte ela monarchia 
portugucza os r efugiados que se acham em fuglaterra1 comtanto que lá entrem 
como particulares, e não em corpo ele tropas, e alem cl'isto, que elle consiclera a 

. sorte elo s r efugiados, que se acham em França;, dependente da consideração ele 
sua magestade christlanissima. 

O ulterior destino el os subditos ele sua mages tacle fidelíssima, que se acham 
fóra ela sua patria, será, pois, regulado segunclo estas r espostas, e o abaixo as
signaclo, protestando contra a applicação do s princípios elo direito-das gentes e ela 
legislação ingle:?ja, sobre os quaes se funda o govemo de rma magestacle britan
nica para justificar a sua opposição ao desembarque elos portuguezes refugiados 
na illia T erceira·, não sahá da questão ele facto , para entrar em uma questão ele 
direito já esgotada. 

Comtuclo, qualquer que seja ·o desejo que o abaixo assio·nado sinta ele nada 
acr escentar a esta questão já debatida, não pócle g·uarclar igual silencio sobre a 
declaração de ·que o sr . conde ele Aberdeen se ser ve como preamb-ulo á: sua ultima 
nota, b em como sobre alglimas elas phrases que a terminam. 

Diz s. ex. a que não r econhece . o direito que se attribue o plenipotenciario elo 
imperador D. Pedro, quer como Imperador do Brazil, quer como chefe ela casa · 
ele Brag·ança1 ou como pae e tutor natural ela rainha D. Maria II. E ajtmta que 
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sua m~gestacle brita.uuica se não considera ele ....lll-O do p.eiJ.hqm respoiJ.sa.vel para 
com o 1~nperador D. P edro ele quaesquer medidas , que julgue a proJ?.o sito ·adoptar, 
a respeito elos subclitos pm,tuguezes r esidentes n'est e paiz ou eliJ. Françq,. · 

•. E sta asserção p6cle r eceber duas significações cliffei:entes, e o abai~o ass igr!.i:J.Clo 
nao sabe se s. ex. a contesta o direito ele sua mages tacle a raip.ha D. lYiaria II, ele 
pr?teger os seus subclitos residentes em Inglatérra, ou o direito ele sua magestacle 
~ llll.peraclor D. P ecl110, como pl'Otector natural ele Stla a11gus ta P,lha, ele fallar em 
eu nome e po1' seus 'inter esses . . 
· }lo. p:·imeiro caso, crê o abaixo assignaclo que, ainda qqando se estab~le c(') ss e 

illll.~. clistmcçl1o odiosa entre os }Jortuguezes l'ebelcles ~ os portuguezes fiei!' a seu 
e&·tttmo sobm:ano, não poderia rej eltat'~se , .ao meno s emqua.nto a estes ultil1J,O S1 

a mg:erelicia ela minha, ele Portugal, 1:econhecicla ·1)01' sua. magesta.cle· britannica, 
üata.udo,se de reclamar em seu favor, ou seja em virtude elos tratados e:xistentes, 
ou segnnclo os priiJ.cipios ela lei cb.s nações . 

Na segunda supposição torna-se .neeessario expor alguns dos aço.nteçimep.tos 
que se têem segLüclo. . 

Sua. magestacle o imperador D. P ech:o, no momento da worte de seu a11gusto 
; ae, f.o1 r econhecido r ei de Portnga.l, em virtllCle elo seu direito de nascirp.eiJ.to, 
I elo cous(:lnso geral ela nação p.ortugueza e ele todos os governos e s tr~ngeiro s . O 
decreto pelo qual elle abdicou a corôa de Portuga.l em favor ela ra,inha D . Maria II, 
sua filha mais velha, era f'Lmclaclo em conformidacl e de suas declarações a]]).terio
óJ:~s , ~ ~lo s votos euunCliado s pelos sobe1;a.nos seus alliados, sobre a persuasãq ela 
~stwlnhclade das disposições, e(')nvincla,s ele cominum accprclo com est es meslnos 
~oberauo s ! e ·era dirig·iclo a sua alt@za real o infante D. )Y[iguel, q~1e s11a mages-
acle Go;p.s1cl eravru como r eO' ente ele Portugal e futuro esposo da rau1ha. Et~te dc
~r:to IJ-ão chegou ú Emop~~ senão depois ela r ebelli l1o do i:qfant~ :Q. Miguel i J:lnnca 
0 ~ proilll,tlgaclo em Po1'tugal, e não se pócle çlu\'ielar que sendo fu.:qcla.clo em pre
~Issas , que se n~Lo acharam rea.li sadas, S'Ua mages t~de o rei D. P echo .tem clireito 

e 0 consicle1:ar: como nullo. Porém, é ainda mais evicll'mte que se este soberano, 
~0I?-? o abai:xo assignaclo não ~luvícla, per:siste em olhar a sua a~clicação como d~
d U~Iva,. se verá em a necess1dade ele confiar a sua promulgaçao a um;:t ancton-
a e. legal, e não ao príncipe; que pEJo mesmo facto ela usurpação ela corôa r e

UtlUC10u ú regencia e invalidou toclo.s os s m di1~eito s ao exercício d 'este em-prr;lgp. . . , . . . . . . 

r e . E força confessar que a histor.ia não offe~)eoe precederLte que possa servir ~e 
p g.ra.' ~a posição em que se acha de~graçaclamente collocacla a joven rainha d1:3 

01 tugal, desde a u~urpação ela sua corôa, eifeituacla pelo r egente seu futuro es-; 
~0 80 i ~nas quaaclo se encontra um caso omittido em direito. publico, não ha 0utro 
f,C~ed10 senão applicar"lhe os princípios immqtayeis da ~'asáo e elo di~· eito nah1raL 
• .eHa, pois, tão ab smdo como cruel o sustenta.l~ que a l'~inha legitim.a ele Pqrtl.t= 
~a~, porcp1e é menor, porque o r egente· elo r eino t~,al::]iq os seus deveres, porque o 
~e t seu pae não tinha previsto esta violação da lei j Lu acla , se veja, até ú epocha 

1 a .8~la maioridade, p1'ivacla ele toda a protElcção, c1estitq.icla ele l.lllla voz que possa 
bettqn.amente reclam~l' em favor d~ seus clir,eitos e velar por se113 ip.ter essps, 

·In como pelos el e seus subditos, identificados com os cl 'ella . 
st L\ equiclade, a boa fé e até o simples bom senso i:qd icaJI]. qtle e:q1 t[].es c1rcum.
:cias o cleve1' ele p11oteger a rainha menor r ecáe sqb:ve 15 B1;1- at1gq.stq pae, e que 

p, a clesemp enhat: est e dever é inclispensavel que elle fall f) em no~n~ çle sua filha, 
~e que te~p0ral'iamente 11eassuma o exercício elos ~lireito s que ti1~4a abçlicaclo m.tr 

ll faYOl, ou ao menos qtte o confie a uwa auctolilclaclc c1elegq,da por elle. 
Alem d 'isto, sua magestacle britannica mesmo, em. seq discurso de encerra: 

Jne,nto ela passada sessão 'do parlamento, recon4ece1"j. intplícitamente estes direitos, 
:m~ ~em duvida, err: co~formicl~cle <:V estes pr_iiJ.cipio !'l, qu!'J elle_ e~carregoq q se1-1 
b' aixaclor extraorclinano na corte do Braz1l ele uma l1egoc1açao que tep.1 por 

0 ~.ecto o restabelecimento ela auctoridade legitirna '!'Jri:J. f.ortugal. Emfim, é sómente 
~~ ~lllla ad.missão expressa cl'es te mesmo principio, que s . ex.a o s1:. conde ele 

ercleen pi:opoz verbalmente ao abaixo ass iglil.ado o convir, em nome · de seu 
augtlsto amo, Cl"Q. ll.lll H:jnst e elos pegocios de :PortugA-l, que tivesse por ,b ~sf!J : ' 

11 . . . . 
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1. 0 O casamento im1nod1ato ela rainhÇt> ele Portugal com o infante, mas tenl1o 
o t[tulo ele rei; 

2. 0 A conclusfio de um pacto ele familia, ,do ep1al seria o arbitro saa magestade 
o imperador da Austl·ia; 

3. 0 No caso em qne ;1 rainha falleccsse sem Stl,ccessão, a corôa passaria ao 
ramo reâl ele Portugal"; · 

4. 0 No caso elo fallecimcuto do rei r egente, . a rainha r einaria, etc. ; 
5. o Não tomar conhecimento algmn cla.s mnclanças acontecidas nas fórmas elo 

governo de Portugal. , 
· O abaixo assignaelo toma:r::'!., pois, a liberdade de observar que o gabinete de 

sua magestacle britann,iça incorreria, segundo lhe parece, em uma contradicç[io 
evidente, se, depois ele haver considerado sua magestacl e o imperaclo:r D . P ecl:ro 
como competente para decidir, ainda depois da sua abdicação ao throno de Por
tugal, da sorte e do s interesses primarios da rainha sua filha, e ele ter aclmittid<) 
que o abaixo a~sig,naclo se acha mtmielo de plenos pocler~s, suf'ficientes para tra
tar d'estes mesmos interesses, elle. lhe contestasse a faculdade ele dirigir algu
mas pergtmtas , unicamente tendentes a obter esclarecimentos neccssarios a fim 
ele dirigir os conselhos ele sua ma.gestade fielellssima em um n egocio, ·em qu e 
se tJ.;ata da segqrança ele alguns de seus mais fieis subcli tos . 

E por este fiPl sópJ.ente (o abaixo assig~1aclo o repete) e não como plenipoten
ciario ele sua magestacle o imperador D. Pedro, em qualidacle de soberano do 
Brazil, pJ.as como enca.rregaclo ele poderes elo pae e protector natural de sna ma
gestacle fidelís sima, que o abaixo as:>ignaclo se julga no caso ele clii'igír suas re-
presentações a s. ex .a o sr. conde ele Abercleen. · 

O aba1xo assignado eleve ao mesmo tempo protestar contrA ~ incttlpação, qt~e 
lhe é dirigida em a nota de s . ex.a ele 4 ele fever eiro ultimo, sobre a supposição 
ele se ter abusaclo elos portos e arse:p.aes ele sua nia.gestade britannica pura ali~ 
rn entar a g'ue:rra ciYíl em Portug:al. O abaixo a::;signado nãó pócle per suadir-se que 
o simples r~gresso ú sua patria ele inclivicluos po:rtuguezes 'ele todas as classes, 
que o acaso ajuntou tempüJ;a:d amente em Ing.Jate~'ra, r egr esso motivado por seu 
proprio i:p.te:vesse, e pela necessidade ele prover [u sua subsistencia, eleva ser olhado 
como mna operação ele guer:ra, emprehencUela com violação ela neutralidade ele sua 
magestaele .britannica, nem que seja contrario, ou ao principio da lei da::; nações, 
ou ús leis :rntmicipaes cl'este paiz; tanto mais que os sobreclitos inclivicluos ·não fo-

. ram, eomQ Q abaixo astsignaclo jft teve a 1om·a ele declarar, nem armadots, nem 
equipaclo::; em Inglaterra, nem se clirigiram a nenht1Jll ponto ele Portugal aonde 
houvessem de ch.egav como inimigos. 

Alem de que, o abaixo assignaclo julga poder demonstrar, não sómente p elos 
princípios de 'clireito publico, ma::; p elos continuado::; exemplos da historia, que a 
neutralidade ele sua mager.;tacle britannica não seria viol~cla, ainda quando os sub
ditos ele uma soberana sua amiga e alliada, depois ele se haverem demorado em 
m'h ele seus portos, ~e clirigisr.;e1n ünmecliatamente ao th-eatro d11 guerra, comtanto 
que elles não tivessem :>ido r ecrutados, nem organisaclos c equipados em Ingla
terra; e parece:l:he que, estabelecendo..:se o pri:p.cipio contra.rio, n ll.o poderia justi
ficar-se a admissão nos portos neutros da,::; esqu~dras ~trmaclar.; ele nações bellige
rantcs, como 13e vê ·praticar todos os dias. 

Sua magestacle britarmica texia sepJ. duvida o c:lireii:o ele prohi-bir a rcpeti~ão 
· elos ·actos, q_ue se vivam tolerado~ n' er.;te p~~iz em uma epocha recente, quando se 
tratou elos r ecrutamentos e armamentos q,ue se fiz eram para concluúr tropas e 
navios. armados á Colombia e á Grecia; mas é evidente que nenhuma cousa. d'esta 
natureza teve logar na occasião ele que agora se trata. · 

Emfim, o abaixo assignaclo não pócle cli::;pensar-se ele representar a s. ex.a o 
sr. conde ele Aberdeen; e a este respeito appella para os t estemtmhos da hisrtoria, 
que sempre se ·viram soberanos viaôanclo ou r esiclinclo em paizes estrangeiros, 
continuarem a exercer a sua auctoriclacle em seus proprios estados e darem ordens 
a seus s'ubclitos, comtanto que estas ordens não sejam promulgadas fóra ele seus 
dom1nios, sem que mmca se julgasse ver no exercício cl' estes legítimos direitos 
n enhuma . offensa ás preroga.tivas dos outros governos; e o .a,baixo asl':lignaclo nfi o 
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pócle persuadir-se que sua magestacle britannica n 'csta occasião se queira desviar 
do uso ge):al a respeito ele uma soberana, sua íntima alliacla, que reputad. sem
pre a honra ele consm·var e merecer este titulo como um objecto do mais alto in
teresse, tanto para seus subditos como para a sua corôa, e que só se acha em . 
Inglaterra para reclamar com toda a efficacia, por sua presença, o apoio e os 
soccorros do seu poderoso alliaclo em favor de uma causa tão justa como legitima. 

b
- O abaixo assig·nado, etc. Londres, 6 ele março de 1829.=Mcwquez de Bcw-
acena. , 

O:fticio 

. IU.mo e ex.mo sr.-Ac~~bo de receber o officio de 12 de fevereiro com que a 
.Junta provisoria se dignou honrar· me, e para não · retardar um só momento os 
~eus agradecimentos, hoje mesmo os dirijo a v. ex.a como seu presidente, pe
Clnclo e esperando merecer a v. ex. a o favor de os transmittir á mesma junta. 
t Emquauto estiver ao lado ele sua magestade fidelíssima eu me considero por-
ng1uez, e para o triumpho ele tão justa causa farei quanto couber em minhas fa

?11 d~cles. São ellas mui pequenas, mas, emfim, quanto -posso e quanto valho, 
}fc~umclo a vi~~ e _os ~ens, tu~o. ~stá çled.icacl? ao s,:rvi_ço cl'e sua m.agestacle fide-

l
sslma e á re1vmchcaçao elos chreltos ela mfehz naçao p01:tug~l-eza, digna por certo 

c e melhor sorte. 
c1 l'N~o acabarei esta sem da~· a v. ex.a a feliz notieia ele que SlJa mag·estade fi
h e 18Sl.ma gosa ela melhor saucle, e n'este momento se occupa em borcla1~ · uma. 

anclerra para o fiel batalhão que defende essa ilha .. 
I peus guarde a v. ex.11 Laleham, 6 de março de 1829.-IILmo e ex.~0 sr. Dio
~ ecrauo Leão Cabreira, geperal elas armas e· presidente da T erceira •. =l11a?·cz_uez. 
e Bclll'bctcena. 

Consta de varias memorias d'aq-uclle temp0; designadamente de uma fólha1 
ah~usa impressa em Angra quando o governo provi'sorio estabeleceu· ali typogra
p Ja., _que a maioria do gabinete absolutista julgára ex~essÍv<"t a pena ele morte· 
~ommruada na sentença ele 26 de fevereiro e pretendêra mesmo. commutal-a em, 
( egreclo perpetuo; mas a opinião· discordante dos ministros elo reiE:o e da justiça 
c~~~e ele Basto e Luiz de Paula Furtado), sempre inflexíveis contrw aclversarios
~0 ltlcos, teve mais pre})Ouderancia no espírito ele D. Miguel, o qual na tmxle ele 4, 
cl~ março confi'rmou a sentença, sendo esta lida aos conclel?-naclos no dia imiRe
lato, pam se executar vinte e· quatro horas depois. 

Pela noite, debaixo de copiosa chuva e ;;í fumegante luz de archotes, constnúu-se 
lllll c~clafalso na praça elos Romulares, . ou caes do Soclré, ' como diz o vulgo, pre
~arat~vos que produziram grande sobresalto e immenso terror entre a população 

e L1sboa. · · 
i Ao amanhecer de sexta feira, primeira da quaresma, cento e cincoenta soldal 08 de cavallaria e duzentos de infanteria da policia postaram-se nas embocaduras 
d~s .rn~s proxin;tas, tolhendo o transito do povo ~ pr?hibi~clo lojas abe:tas cleJ?-tr_o 
lU 

1 ecmto clestmado· ás execuções. Cerca do me10 cha smram ela cadma a& VICtl
cl~•s, _cles?alça~, com .a cabeç~ cl~scoberta, rodeiadas por frades, ~leri~?s, irmã~s 
incli~lsencorclla, offic1aes de JUStiça,_ c~rrascos, num_erosa guar~a P?l'c~'tl e mais
f· Ylcluos que costumavam formar s1m1lhantes ptest1tos. Os do1s pnmemils a sof
c~? 0 dum castigo', Antonio Bernardo Pereira ele Chaby e Jayme Chaves-Scàrni
P 1.a' e o. quarto, José . Gomes Ferreira Braga, pareciam um tanto esmorecidos-

ara lance tão doloroso, e por vezes os sacerdotes serviraan.-lhes de· apoio ·i. A 
1 c ' 

tlepo .·/nst.a-nos por pessoa coeva, mui,to conhecedora cl'estes lamentaveis successos, e na. qual 
eleve St ~nos plena confiança, que o mallogrado mancebo ele Chaby; contando apenas vinte annos, 
tend u, , e certo modo_, a sua infeliz soo:te a uma testemunha que em sua defeza apresentára, 
tell! 0 declarado que _com ella e na sua habitação no campo de ::lauta Clara estivera. durante o 
n:tu~o em que s~ chz1a haverem pass·rucl'o as t~ntativas ele revorta no quartel d~t~ brigada, testc
lllentea: CJ:t~, conf!·ontacla com o a:ccus!t~To,. não só contrac1~sse aq_ueJ!a coarctacla,.n;as impu~!eJ;te
clo 8 neoou ~s l'Claçoes ele a·llllsacl(!)· mtlma, que ate·ent::w h av1a smmlaclo votar·a pobre viCtima 

J) )!le~verttclo coração e pusillauime caracter. 
0 feito, por moclo pasmo-so, a commissão julgadora clcc1nzin', l]_uaai nnit:a· c exdusiyam~nte 
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tropa formou a tres ele funelo no hvrgo; let~-se novament~ a sentença per~mte os 
rrims, que acto contínuo foram concluzic~os ju~to elo patíbulo ~ ahi repetiram, ex
cepto o supposto Joaquim Vellez Barrell'os t, uma formula chctael~L pelos l~aches, 
confessando sua culpa e perdoando quaesquer aggravos. Quem 1·ecusára fazer a 
humilde declaracão accionou muito e disse com voz sonora : ((Eu morro pela li
berdade · assim ~orno para ella vivi ; o meu ultimo atlento é respiração ele oclio e 
execr acão ao usurpaclor e tyranno da minha patria . .. » Pronunciou ainda outras 
palavr~s mas o borborinho da p lebe impediu que se ouvissem distinctamente, e pres
tes uma 'oTossa corda apertou-lhe a garg~nta, caíndo sem v ida o corpo do terceir.o 
paclecent~. O quinto c derradeiro a justiçar foi Alexandre lVIanuel lVIoreira Freire. 

Cada infeliz esteve pendurado na forca por espaço de vinte minutos, e quando 

por tal contradita, ~em quaesqu?!' outras diligencias ou investigações, a cumpliciclac}e do des
venturado na tentativa de r ebclliao ! ! 

Ora, sendo isto, como é, assim, não eleve íucluir-se o desditoso moço em o numero dos que 
"confessaram suas culpas», como diz um impresso ela epocha. 

Mais nos é assegurado que com placido animo e admixavel resignação christã, supiu clle ll 
fatal escada; disse algumas palavras supplicanclo sufli·agios pela sua ~Ll.ma; e, recommendando, 
a quantos testemunhando o seu desastroso fim o podiam ouvir, que «ninguem tivesse coú:fiança 
nas amisades da terran, entregou-se, al:fim, ás mãos infamantes do algoz. 

Seu pae, o coronel do estado maior elo exercito, Manuel BE'rnardo de Chaby, sendo preso 
na propria habitação na manhã seg·uinte ao dia 9 ele janeiro, foi logo concluziclu para as prisues 
elo castcllo ele S. Jorge, onde permaneceu até que em 15 ele dezembro, sem que lhe fosse for
mada culpa ou processo, o removeram para a torre de S. Julião 'da Barra, sendo em 25 ele ju
nho de 1833, entre outros, conelnzido para as prisões do forte da Graça, junto da praça de 
Elvas, quasi um mez antes que nos carceres do castello ele Extremoz occorrcsse o bU~rbaro as
sassinato elo consideravelnumcro de presos políticos ali retidos. 

No dia ·u el e janeiro de 1834 foi ainda renwvido o coronel ele Chaby, e varios companhei
ros ele infortunio, para as lugubrcs e ensanguentaclas masmorras elo castcllo ele Extremoz, onde 
se conservou até ao mez ele maio elo mesmo anuo. 

Quando por este t empo a victoria do duque da Terceira na batalha da Assciceira cletermi
nára poderosamente, com as mais occorrencias políticas, aiplomaticas e militares ela cpocba, a 
completa. ruina da causa sustentada pelo exercito contrario, um magistrado que n'este exm·cito 
occupava. destino importante, antevenclo a desgraça ela causa a que fôra dedicado, e querendo, 
como nos parece, apparentar um serviço, que elos vencedores lhe merecesse as boas graças, 
obteve do governador de Extremoz que lhe confiasse os })resos, com os quaes estava j~t combi-
nado, a fim ele os conduzir para Elvas. • 

Diz-se que fôra generoso estimulo para a cxtraordinaria resolução a salvação elos mesmos 
presos ameaçados de sorte similhante á que nas mesmas prisões pouco antes t iveram os q~te as 
o ocupavam; sem que absolutamente o contracligamos, parece-nos, porém, que as circumstaucias 
differentes dos tempos não justificam o ter·se por certo haver a intenção ele repetir procedi-
mento similhante ao elo bonoroso attentado. ' 

Em marcha, com effeito, para descanso de presos e escolta, cJJCga.udo ao sitio da Orada, 
foram todos recolhidos em uma grande bari·aca, tendo os presos sido elesalgemaclos dnrante a 
jomada, para que com mais desafogo caminhassem. · ' 

N'esta situação, simulando o JlleS!liO ma.g istraclo que em um oflicio que ali lhe fôra entregue, 
se lhe ordenava a soltura dos 1n·esos, assim o aummciou, term inando por brados resolutos de 
acclamação á miuha. D. Maria I I. 

Então os presos, valendo-se elas armas que traziam occultas, c por inclustria do clito ma
gistrado lhes tiliham sido clistribU:iclas ainda nas lDrisões de Extremoz, emprehcncleram peito a 
pe ito com os soldados ela escolta desesperada lucta, U~pocleranclo · se ele muitas armas, logrando, 
por fim, ficar triumphan~es e, dispondo-se u passar á Hespanha, procuraram transporte para a 
conducção ele um :filbo do coronel Bandeira, ferido na r e±i·cga., c de outros impossibilitados; o 
que lhes foi, intencionalmente, com demora promptificado, emquanto do caso era dado ahn·
mente e tr aiçoeiro aviso ás auctoriclacles c povos circumvizinhos. 

Pondo-se depois em movimento sobre o Guadiana., quando tocavarn a margem elo rio, em
quanto uns o vadea.vam e outros a seguil-os se clispunham, de improviso, ferinamente assalta
dos pol' multidão ele a.gg1·essores, são quatorze victimados, entrando n'este numero o desven
turado coronel de Chaby . 

. Justo é dizer que o auctor da tão lastimosa trageclia, que por muito succinto modo 
narrâmos, occorrida no dia. 17 ele maio ele 1834, intellig·ente e cncrgico na execu'çã.o elo seu 
plano, não só nos momentos da lucta entre presos e escolta, mas no seguimento da insegura 
marcha, houve-se com anímosa decisão em auxilio dos mesmos presos, acompanhando para 
I-Iespanha os que da catastrophe conseguiram salvar-se. . 

4 O verdadeiro nome erru Ignacio Percstrel~o Marinho Pereira, mas como no acto da prisão 
deu o ele um oHicial emigrado, teve de responder })O r culpas alheias, não lhe valenclo' nada a 
declaração feita posteriormente á sentença de morte. Nas Memo1·ic~s corn o titulo de a.nnaes, 
Flistoria do ce1·co do P01·to, I:listoric~ da gue·rrct ci'vil, etc., encontram-se esclarecimentos biogra
phicos a r espeito ele aml~os . Vide tnmbem a pa.g. 87 e 8l:l cl'este tomo as informações elo visconde 
de A11seca para o governo absolutista, assim como l~ pag. 174. 
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terminou o m01:ticinio viu-se luzir a lamina de grande faca, 'vibrar na vigorosa 
mão elo algoz polido cntello.: momentos depois a todos os cinco caclaveres falta
~am as cabeças, que ficaram durante tres dias expostas e seguras por compridos. 
f~1Tos na parte superior elo cadafalso ; espec_tacnlo repellente, mas que ainda as
Sl?l attrahiu as turbas, havendo até quem fosse contemplai-o elo mar, a ,Pequena 
d1stancia da . muralha, e seguisse em passeio fluvial! . . . · 

Assistiram á execução de seus infelizes companheiros e deram tres voltas em 
roda elo patíbulo, conforme determinava a sentença, João Antonio Lopes e Bento 
José Antunes, .que recolheram outra vez aos carceres para cumprir o resto elas . 
penas . Todos estes sete e o filho elo b'rigadeiro tinham entrado na cadeia elo cas
telio ele S. Jorge a 10 de janeiro, e passaram para. a elo I .. imoeiro em õ ele março. 

''" 
N'uma carta que o consul geral britannico em Lisboa, Jacques Robert lVIa-

t~lews, dirigiu a lord Dunglas no dia 7 ele março, r.eferinclo-se ao supplicio elos 
Ctnco sobr~clitos inclivicluos, vimos expostas estas laconicas, mas significantes re
flexões: «E cli'fficil conciliar tanta severidade com a~ provas criminaes apresen
tadas na sentença, porque o facto d'elles estarem toclos implicados na rebellião 
lJlaneacla para 9 ele janeiro ultimo não foi provado>> . 

Pouco depois saíu a lume um opusculo impresso em LOllclres (officina ele L. 
Thompson), . com o titulo de .Apostillas á eno1·nússima sentença condemnatm"'ict qtte 
sob o s~tpposto c1·ime de 1·ebellíão) sedição e motim foi pmje1·icla em Lisb'oa aos 26 
de fevereú·o de 1829 e ali exewtaclcG na dicG 6 de mctTÇO segtGinte. Embora não 
d·esi.gne o nome do auctor, consta geralmente ser escripto pelo ·bacharel João Ber
n~ur_do ela Rocha Loureiro, que exerceu o logar ele deputado ás côrtes em varias 
~egt~1aturas: contém prologo aos leitores, proemio e exame elo decreto de 12 de 
~au~1~·o e do accorclão respectivo; mas por motivos obvias transcrevemos só a pi.J.rte 
JLll'lcltca ou comment~rios contra clifferentes paragraphos do ultimo. 

Apoz se.,era critica sobre o caracter de cada um dos juizes ela commissão e 
lo1~tra o chefe do poder executivo, seus ministros e outros particlistas -elo abso
lltlsmo, exprime-se ela seguinte fórma o ·antigo chronista mór elo reino . 

Excerptos das apostillas 

. Vamos entrar na laboriosa tarefa ela s~ntença, á qlial provaremos nulliclacle 
lllil.sauavel e a mais escandalosa injus1.iça. E nulla, ele nulliclacle insanavel, essa 
seutel:}:ç.a; p0rque tal é por direito patrio (e tambem por a rasão commttm) a que 
é «dada por juiz incompetente em parte, ou em todo», como o declara expressa
~e;u.te a ordenação elo livro In, titulo LXXV, in pr. Ora os jnizes da sentença eram 
ncompetentes, porque foram nomeados por o decreto sómente para julgar os réus 

qtle vmham «n'uma relação assignacla pelo conde ele Basto» (a qual era encorporacla 
~o :lect·eto) e n'essa relação, que cleixámos copiada, não vinham os nomes de An
clnl.Q Maria Alves ele Aguiar, Antonio Josó ~e Tor~·e~ e Antonio Julio Pereil~a 

e _Eça, nem consta que outro decreto e relaçao ~cldlCwnasse esses nomes á pn
llleu·a relação i e comtudo esses tres foram condemnaclos na sentença em degredo 
perpetuo ou ten:tporari'o para presídios de Africa, e o foram por quem era incom
petente, á falta de jurisdicção ordinaria ou extraordinaria. Primeira nullidade da 
sentença. . 
l a A sentença é por direito nenhuma, segundo a cita,da orclenaçfio, «quando foi 
(a .a por falsa p;rovall ; e a sentença da commissão foi dada PClz falsa prova, quando 
~o ~lustr~ coronel Ignacio Perestrello Marinho J?ereira proce~aram sob o nome 
l ~ oaqtum V ellez, e lhe as sacaram que tambem era Barreiros;\.e por essa fa.lsa s1 ~v a o condemmm~m, como mais largamente o diremos em o .rn,g-a.r que cabe. 

egun.cla nullidacle ela sentença. . 
t· <c~ ~entença é por c~ireito nenhuma (cliz a refe·ricla ordenação) qmmclo seja con
ra ch~·elto cxpress·o, i c era direito expresso no cleoreto que no processo se obser-
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vassem as leis d0 direito natural «para a formalidade do processo mando que· 
se observem as leis de direito natural». Agora quem dirá que não seja ele di
;·eito natmal a .clefeza dos rél'l.s? E que sen\;, qua:nd.o os juizes a tolhem com re
ceio ele que se aquelles justifiquem? E não sení tolher clefeza, quando a alguns 
dos réus que nã0 eram menores se negou o ben~ficio ele se defenderem por adv<!>
o·aclo? E ·este verdadeiramente se tolheu aos n:eus, e com elle a sua nattual cle
feza; pois q1;1.ando, para a ~az-m·em, s~ lhes deu apenas o praso ele v:inte e qu.atro 
horas, qual advogado ha ah1 que em üto P?uco t~mpo poclesse defender ·a ta:ntos do 
tremendo crime ele lesa-magestade? Por Isso, amda que houve quem accmtasse o 
patrocínio de alguns réus, bem se pó de dizer que todos foram cvnclemnados in
clefezos . Cresce a barbaridade d'esses juizes do inferRo, quando se consiclera o 
rigor que entre nós se guarda por lei, estylo e pratica nos processos <!le lesa-ma
gestade; pois aincla que n'elles haja advogado dos réus, esse nunca se atreve a 
mostrar em causa tão odiosa toda a dignidaele e inclependencia de seu o:fficio . Que 
diremos das perguntas e reperguntas que Elm Portugal se fazem sem assisten
cia de advogado? Alem d'isso, nunca estas se fazem em Portugal como em 
Inglaterra, aonde voga o justíssimo principio ele que ningl!l0IR é obrigado a clar 
testemunho co:ntrà si proprio, e por isso os juizes sempre acautelam. os respon
clentes que o não façam, quando em Portugal as respostas ás pergmiltas sómente 
podem provar contra os accusados, nunca a seu favor. E Deus sabe as artes sub
tis, promessas enganosas, e os tormentos ele asperas fomes e segredos com que 
aos pobres réus muitas vezes são extorquidas as confissões; e muitas chegam 
elles a fazel-as contra si proprios po1· desesperação. Q11al não seria a elo infe
liz brigadeiro Moreira, que foi por qua;tro vezes chamado a perguntas, segundo 
o declara a sentença? O dolo e a força têem os juizes poTtuguezes por meios ele 
servir paxa chegar á verdade; os magistrados ele França e Inglatm:ra chegam a 
élla guiados por a luz da humanidade. Foramos infinitos n'esta materia, se qui
zessemos dar largas á penna; mas outro ponto nos chama, e somos obrigados a 
conchlir que se negou aos martyres da lealdade · sua defeza natural; e por isso 
não- se guardaram <c para a formalidade do pxocesso as leis çlo direito. naturaJ, que 
era direito expressO>> no decreto . Terceira nullidade da sentença. 

Alem d'isso, é ele boa rasão, fundada em lei, direito natural, e recommenda
ção dos melhores praxistas criminaes, que os juizes no c1ecic1ir elos crimes ave
riguem a idade dos réus (porque não se clê caso que Oi:! menores sejam conc1e
mnaclos sem curador), assim. como a natmalidac1e e identidade da pessoa, para que 
não succeda o haver equivocações, e punir-se (como aconteceu com o nobre Pe
restrello) por o culpado o innocente . Tã0 escrupulosa é n0ssa ordenação n:esse 
ponto, que até nos casos crimes entre partes, quando por nenhuma d'ellas esteja 
a prova clara, e entre em duvidas o j ulgaelor, a este dá poderes para chamar 
mais testemllllhas, alem das que as partes tenham daclo,. sem que nenhum reque
rimento lhe seja feito a esse fim, e sómente por sua auctoridaà.e d'elle. Ora 01:1 

juizes ela commissão não se esqueceram de averiguar a idade dos réus, mas nem 
se cansaram com a naturaliclade nem com a identidade elas }Jessoas, afadigando-se 
(em balde) com descobrir os crimes, sem curar ele que· os réus fossem crimino
sos 0u innocentes; de onde é claro que foram de encontro ao sobredito direito: 
e essa é a quarta nullidade da sentença. 

Temos provada com algumas rasões incontestaveis a nullidade da seE.telil.ça, 
por a qual, segtmdo a lei, nunca poderia essa viciosa decisão passar em jwgado, 
nem fazer-se 'obra por ella; agora provaremos que tambem foi escandalosamente 
injusta, por ser dada sem provas e ftmclamentos bastantes para condemnar, e arté 
contra provas que demandavam a absolvição dos réus. E verdade que nossas 
rasões não podem ser tiradas elo ventre dos autos (aonde talvez futuros commenta
clores irão achar mina riguissima de atrozes maldades e injustiças), mas iremos bus
cai-as á sentença; e mars valerão. nossos argumentos co:ntra os juizes, quando tira
elos ela bôca cl'elles , e contra elles retorquidos, que se os :foram.os beber nos autos. 

O fundamento principal para a conc1emnação é o seguinte: 
«JYlostra·se pela sobredita deva~ssa .. ·• !-» 

1 Transcreve os §§ 2.0 e 3. 0 da sentença, insertos a pag. 145 d'este tomo. 
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Qne inuitos hoiuens houvesse eiu Lisboa, c ainda eln todo o r eino, confirmados 
((nos deveres ele- honra e ficlelidacle ao seu legitimo e natm·al soberano » c por isso 
«concebessem o· projecto >> ele acabar com a usurpação do Caligula portug nez1 isso te
:mos por müi verosimil, segundo a qüa,liclacle d'esse monstro e seu modo ele r eger, 
e bem assim por ~t animosa generosidade que é natural á nossa Il.ação ; que a esse 
fin1 houvessem concertaclos proj ectos ele revolução, é natural i que a esse e:ffeito 
por as esquinas apparecessem proclamações e papeis impressos, em que a l)olici ~t 
fizesse presa, não só é cousa provavel, mas até não a ha mais certa, porque nas 
gazetas inglezas haven;ws lido copias ele muitos cl'esses pasquins, que por Li sb oa 
cor~·iam ou foram vistos affixaclos nas esquinas i e por isso, na sobredita devassa 
mu1 facilmente haver'ia cl 'isso pr'ova, 11 que a sentença se r emette. To.~avia1 p.oncle 
é que está à prova ele qüe, cdançaclas as meclicbs para a execução elo c1íto proj ecto, 
este ·se prilicipi{ura a pôr' em pratica no quartel dfl. .. 5rigac1a r eal ela marinha pela 

. pessoa elo brigadeiro Moreil'a, o qual se prestou a romp ('lr a scena dá r eferida 
r.ebellião ?» Qual é a cadeia ele evidencia que sem n enhuma interrupÇão ata e iclen~ 
tdica o Moreira e seüs infelizes companheiros com os p.omes clesconheciclos cl' es~ 
ses homens1 qüe vagamente se dizem ele ha muito t empo envolvidos em proj ectos 
de revolução? Ao~de E'e viu jamais, senão n'esta s~ntença, accusarem-se J:omens 
de CO"-rétts e confeclel'aclos com homens clesconhecrclos< Que é. cli1s testemtmhas 
qüe juram sobre essa ctmf'ecleraç'ã'O_? Aonde estho os clocün1eri.tos1 que seriam o 
1nelhor corpo ele clelicto? Ac{tso achou--s e a alg-mn cl'esses mart.yres correspon~ 
dencias sobre aleva.ntamentos ?_Provou--se ~ algum cl'elles o espalhar ou affixar 
ele proclamações, ou achou-se-lhe algum cl'esses palJeis em casa 01.1 nas algibei~ 
ras r Qttal testemunha ha a,hi que jure o ter sido convidado por Moreira, ou al-

. gLtm de seus companheiros, para entrar em revolução, otí. que Moreira se pres~ 
tára a l'tlmper a rebellião? Se fallece a prova d 'essa circumstancia essencial, cite 
por terra o íunclainento principal ela conc\emnação, que as mais rasões da sen~ 
tença· oú não são bastantes, ou são cerebrinas e contraproducentes i e t er emos a 

' seJ?-tença fundada sómente lias qú~ deu o lobo para mastigar as carnes do cor~ 
den'o . · · 
. Sim, 6 müita vontade que tinham os juizes de lava.r br::tços éili sangue ~te 
honrados portngnezes i e por isso, sem curar ele provas (nem ainda a ele os pa
ciecentes se~.'em confederados entre si, a qual circumsta.ncia, tão natural em r evo
luções, os jü.izes nem a allegar se atreveram) facilmente tomaram elles como 
provado o estar Moreii'a confederado éom gente clesconhecicla, e que «se prestúra 
a, romp e'!.' ·a scona ch rebelliao h> Dizem os juizes que isso. « se mostra » i mas n em 
o, Inos~ram por documentos, n em por. test emunhas a que se r efiram; e n ão cleixa
n a.m de citar essas p1'ovas, se nos atttos as liouvesse, segundo eram obrigados 
e1n poli.to tão carcleaL Os juizes apenas a:ffinuaram e allegar am i mas o affirmar 
~l'e~les vale mais que o negar dos réus ; e a mera allegação muda ele natureza 
]l\.ri.cl~ca, perde a ele sim1)les dicto e adquire a ele provas ! Oh infames e torpissi-
1l1?s juizes ! Bem estão estes nos princípios ele D elphidio, atroz magistrado que 
fo1 nàs Gallias. c< Quem poclerá jamais saír conclemnaclo (escrevia esse bruto) se o 
ne~·ar 0s crimes fór bastáute para a <:1/bsolvição?>J E a isso r etorquiu o humanissimo 
phü?soph0 Julia.no: ccE qüem poderá jamais saír absolvido, se o ::tffirmar, por parte 
]3'11 j~ls,tiya, f~r bastante .para os réus saírem ~ondemnaclos ?». Tambem os nos~o s 

~lph1cltos te·em para s1 que o condemnar sao os fins e muco alvo a que atn·a 
a JUstiça criminal i têem,_ <c que estão obrig-ados, em graça elos maus e poderosos, 
a conclemmar os b~ns e desvalidos qüe menos poc1en1, respeitanclo1 n~LO ::J,s Cànsas, 
nem o momento cl'ellas, n em o clil'eito, mas as peitas e p essoas; nâo têem, que 
hstã? postos em magistracÍ?s yara )\ligar em favor e commoc~o c~~}S pobres, elos 

nmücles e pequenos, oppnm1clos mJustamente dos grandes i Jüstrfi.cal-os, absol
vel-os, t el•os sob tutela e amparo, defendendo-os elas injti.rias e forças que ll1es 
fazem os soberbos, e tolliendo qüe lhes roubem o seu1 e lhes :fa.çam presa em ;eus bens e pesso.as)). Estes são os juizes portüguezes da commissfio, e d'elles fal-
ava e escrevia assim o nosso Arràes como em pn>phetica visão . · 

~aí_~l por ter'ra, á fa.lta ele prova, o principal t\mclamento da sentença, o qual 
COll.S1st1a em se cla.r a :Moreira 110r~ confederado com gente desconhecida, e por 
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<~postaelo a dar o primeiro s;gii.al da rebellii:i,o: o mais com que lhe fazem ca.rga 
são outras allegações sem prova, ou um apontoado de absurdos, contraclicções, 
<)·eneralidacles sem necessaria applicação, illações avessas á boa lo·gica, e taes dis
~arates contra lei e rasão, que os mais desalma~os juizes cá~·po~· fóra· fnriam es
crupulo de com essas provas enf?rcar t1m gato, amda que o ,na.o fizeram .os nossos 
ele levar com ellas á motte a Cinco creaturas humamts. E grande enfado o r e
futar miudamente todos os clespropositos elos juizes ; mas porque n fio seja caso 
que tambêm, éomo a elles, no s lancem cülpa de conclemnar. se1~1 pr~vas, entra
i·emos ao·ora ii'essa .refuta~ão, á qual faremos assento com pnmeuo a;JUnta.r e fa
zer n'nd;' corpo todo o mais smhmario qHe po>~eram ús costas elo infeliz Moreira. 
Ahi vae : 

«lVIostl'a-se p01: confissões reiteradas elo mesJ1ii.O réu ... i,, 
Antes ele r esponder a estas vergonhosas futilidades, que de si se destroem e 

t:le convencem, assim que repetíclas, será util o ter diante dos .olhos o corpo do 
tlelicto qüe se fez a Moreira e seus companheiros ele infortunio . O delido é, se
gúndo b decreto, <<:1ttentac1o ele sublevação e motim, e o haverem-se introduzido 
ás oi to hdras ela noite elo dia 9 ele j aneiro no quartel ela brigada, para perverte
rem a iiclelidacle i:l'aquellc corpo>> . Este é o elo delicto; e com tudo, não se prova, 
e nem ainda se .àllega, que tivesse Moreira, ou a!lgum elos outros, intelligencia 
secreta h'esse tj_uartel; que tivess·em fallaelo a algum elos 'officiaes, repartido di
nheiro, oü por qualquer outro modo corrompido os soldados , como seria, lamen
ianclo a ruína de Portugal sob o presente governo, clamando por o :ele consiitui
çao e por o legitimo herdeiro e successor ela corôa, que nfio é Mig~1el. Nada d 'isso 
~:;e provou ou se allegou ; e não obstante, assaca"se aos r 'é'us o intento ele corrom
per a fielelidacle elo corpo ela brig·ada! Sem nenhumas disp'osições e preparos ne
cessariOs; deitou-se Moreira a levar nas mãos á escala franca o quartel ela bri
gada, e a ganhar a si o regimento! Quem o poderá acreditar? Nem ainda os 
j1üzes ela s-entença, posto que esses simulados pretextos t'omassem para concle
mnar. E o mais e que o Moreira «para romper ·a scena ela I'ebellião » escolheu a 
noite em que estavam ele guarda, c ele official ele estado maior, dois officiaes seus 
contrarias ou inimigos ; um, que lhe tolheu o «introduzir no quartel o fingido aJu
dante»; outro que, Stlspeitanclo mal,· o. prendeu! Quem se assim preparasse· para 
fazei' reVôlüções somente seria qualificado para as fazer na casa -elo~ Orates. Não 
dl~vidâinos qü.e possam existir atrevimentos ele temeridade (ele orÇlinario mal suc
éecliclos); Dias cüsta à conceber, e até é impossível que a 1~asão e senso .comm.um 
( c1li.é huncá à 1\{oreira se negou) desprezem toc1as as cautelas c preparos neces
sario~ . paTa o conirrtetter ele uma em preza arriscada. D'essas cautelas e preparos 
que Moreira usasse, nenhuma prova ha; e cl'ahi podemos concluir ·que elle e os 
outros, ele queni se diz cabeça, foram injustamente julgados incursos no clelicto, 
e às mãos elos atrozes juizes conclemnados innocentes . · 

A coúta que ele si deu Mol'eÍl'it é clara, natural e satisfacte>ria : teve av:iJso 
:h' esse infaustO dia 0, t{i.1e nãb saísse ele casa1 porque havia r elmião de tropas e 
tla brigadâ i teve outro em oontrari·o, que l:m:ísse: saiu com seu filho e um CI·eaclo, 
para mánclàr por esté avisos segtuos ao governo sobre as novidades que occor
resse:rii; qúe mal ha rubi? 1VIoreira foi to ela a sua viela official ela brigaela, desde 
qúe ellà se creoü; ha\ría oousa mais natural qn:e ·o ter amor a esse corpo, e d'ahi 
vig·iar solícito que não hbuvessem n'elle alterações 'e nbvidacles perigosas? Por 
isso é que Moreira, como teve aviso que a brigada se r eunia, saíu de casa~ para 
o quartel a observat' o que se passava i e bem claro se cleíxa ver segú.nclo ía 
mal acompanhado com sós seu filho e um Cl'eado, que não levava i~tento de fa
zer r evoluções ; que outrb fôra o apparato e ·comitiva, se c1oble fôra sua tenç~io 
nas visitas ao quartel, aonde ela primeira vez só uln quarto ele hora se c1emoron. 
Será um ·quarto de hora tempo bastante para g:mh~r vontacles, persuacl~r os tí
midos, confirh1ar os r·esolutos e alargar par'Cialiclacles? lVIas nào consta que Mo
reira, ilem ainda h' esse breve temp·o, tenti:l.sse c'On·cheg-ar-se e faz er papel ele par
ticlario; e certo que esse é bem estra:nho mocro ele 'O ser. 

«Qne se clisfarçúi'a com um chapéu r ecl'Ond'O>>: isso é circumstancia que prova, <t 

i Tra11scrc\'e os ·~ 4." a iO.", que ·se lêc~ de pag. 146 a 148. . 
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favor d' elle. Esse disfarce não podia servir para os soldados ela brigada, qnc to
dos o con'hecia.m, e para quem, se os elle quizesse r ebellar, tambem o clisfarce 
não servia; pois convinha ô mostrar-se a peito descoberto, para com sua auctori
dacle os mover: então para quem se (lisfa.rçou o brigacleiro? Para os magotes de 
gente que est~wam cerca do quartel, a fim que o não conhecessem, :m.em fizessem 
alvoroto o r eboliço, escorados em o nome e auctoridade d'elle ; ora em venlacle, 
qnem anelou tão pruclen.te1 avisado e cauteloso não clava mostras ele querer «rom
per a scena da rebellião>> ; e se elle fôra cabeça ela gente que estava por fóra do 
quartel, mmca para os seus se elisfarçára; que nem é m:tificio nem proveito o 
encobrir-se o general aos seus soldi1dos. Depois cl 'isso, o chegar o brigadeiro ·á 
porta do quartel aonde estavam dez ou doze pessoas e dois cavalleiros, e di
ze:·: «que é isto aqui?>> Isso prova o quanto er~_ amante da boa ordem e clisci
plma militar; pois ainda q1,1e pouca gente fo sse essa para faz er algum dcsagui
_sacl.o, não a deviam as sentinellas consentir tão junto ; e o brigadeiro acudiu ]JOr 
0 ngor elo serviço, ao mesmo tempo que mostrou não ser cl 'esses ociosos parcial. 
Que mn dos cavalleiros reconhecesse Moreira, o chamasse á parte, e lhe fallasse 
em segredo, isso nada prova. Podiam falla.r em muita cousa que nem sabor ti
vesse de rebellião . O caso é que os juizes confessam estar «preso esse cavalleiro1 
e não pertencer á commissão»; logo salta aos olhos que o cavalleiro nem por som
bras podia ser implicado em r eb ellião (que se o poclesse ser, não escaparia á 
00lu:tnissã.o) e cl'ahi fica desvanecida até a mais remota susp~ita de que fo sse pe
çonhenta a conversa que teve com elle o Moreira. 

, O recommendar no, quartel «que não fechassem o postigo porque tornava a 
8~11'>>, ie'so prova que Moreira n enhuma tenção fazia de se alevantar com o r e
gtmento ; pois. contava de saír só como entrára. O rogar Moreira ao o:fficial ela 
guarda deixasse entrar o rrE0udante ele orclens>> que estava á porta, isso nada prova 
contra o r éu. Havia Moreira, com só outro (ou ainda dez ou doze que entrassem 
de envolta) e sem nenhm11as armas (que nem se allegou que as tivessem) levar 
d~ escala e assalto o quartel ele um r egimento, armado com polvora e bala, es
ptugarclas e bayonetas? E o mai·s notavel é que o decreto suppõe o terem en
trado Moreira e seus co-réus no quartel ela brigada, para «perverterem a fideli
dade d 'esse corpo»; e os juizes suppõem que pretendiam esses inimigos apossar-se 
elo. quartel e <r dar principio á proj ectacla r ebellião ! D O governo susp eita dolo e ma
chlnação; os juizes presuppõem força aberta e violencia! E atnda quando esta 
fosse bem succeclicla no quartel ela brigada, como se poclel"la esperar que o fosse 
fas~ torres e nos quarteis elos outros r egimentos ? E stranho modo de faz er revo
nçoes era o cl'essas dez ou doze pessoas! Ignoravam ou esqueceram-se que 
~~ 1640. o povo ele Lisboa todo junto não pôde tomar por forçru a tone de S. Ju
hao, na qual entraram sómente a bons p~rticlo s ! Faria rir, se não movesse indi
~nação, o ver os juizes tomar quichotemente de barato que Moreira «pi·ocurava 
Introduzir no quartel o fingido E0uela.nte ele ordens pn.ra ganhar aquelle passo ; 
porque, uma vez conseguido, estava vencida a entrega do quartel aos inimigos 
que., havia por fóra

1 
para irem dentro dar principio á projectada reb ellião, suble

v-açao e motim ! r . .. >> Oh! façanhoso a:jlldante ele ordens! Que homem em esse? 
Qu~ descomn:nmal gigante? Que ma1anc1riuo, ou que cavalleiro anelante, que tanto 
pod1a acabar· só com a E0uda elo seu braço'? Aqui fica a perc1er ele vista o «soldado 
~b. fogo>>, defenclenclo em Diu, contra t0clo o poder ele Cambaia, o baluarte ele el
l e~. Porém (aos leitores pedimos perdão ele nossa leveza) o car;o não aclmitte gra

-~~)Os ele jovial~dadé ; demanda todo o furor ela indignação, ao ver as misorias de 
c ~SCln-so com que os nossos j lúzes faz em barato elas vielas ele portuguezes ; c 
linda ~ais é, que sem nenhum cliscmso bom ou mau as dão e julgam· por perdi
~ as i. p0li; vemos os malvados juizes · insistir, sem nenhumas provas, e:o1 que prc-
e~~ham Moreira e os outros «dar principio á proj ectada r eb ellião ». D' esses 
~llOJ~Ct0s que possam faz er carga a Moreira ou a alguma outra pessoa certa e de-
~rmtnada, nem sombra ha ele r>rova a que a sentença se r efira (como já o obscr

v,'bnlOs) e não obstante, continurum os malvados juizes a affirmar isso cl 'clles, e 
q
1
nereJu c mandam que suas menus allegacões tenham foxca de provas c corpo 

c c c1clicto ! ' ' · 
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Não f<tZ contra More·ira o que clepozeram a .testemtmLa Sítriues e d ofôcial ele 
estado maior, que era n'csse dia o maj_or Caldeira. E ste (que tem provas. c~e l"U~l:U 
caracter no que lhe clá . o cl~creto, elog1aclor ele seu « acer~o , ~onr~ e p~nc1a _lmh
tan>) depõe que viera More'n'a ao se_u quarto e o pretendera llludn cqm << aleivoso 
artificio>> dizendo-lhe : «que se aclnurava ele o ver em tanto socego, quando no Ro
cio esta.:am r euniclas as tropas e mesmo a brigada, e j á para lá tinha ido o ge
neral ... >> Como é isso ? lVI01·?ira qm; tinha ido ao ,quartel ela briga~a: (diz o. de
creto) para «corromper a ficl_ehdade, d esse co_rpo», e _o mesmo que n esse _quart~l; 
aonde a brigada estavtL aloJada.; chz ao offi01al elo clia <<que a mesma bngacla, J ~L 
estava no Rocio! >> Estaria Moreira em seus .sentidos, se tal disparate dis~esse, ou 
estava n'elles o Caldeira, quá.nclo j urou sobre esse «aleivoso artificio?,, E que os 
juizes estavam fóra ele todos os sentimentos ele huma,nidaclc, pois fingem acredi
tar ém tão grosseiras e abstnidas c~mtraclicções , com qtle fazem obra contra: inno
centes . Porém, já quer emos que dissesse Moreira esse clesproposito, aonde está 
ahi a prova ele sua r ebellião? -{\caso segue-se que fo sse <<a r emüão das tropas>> para 
destruir o g·overno? Nãci podiam 'ellas ser retmida~ por mandado ele quem no dia 
30 ele abril de 1824 as mandou ~•ji.i.ntar no Rocio? E verdade, e parece natural, que 
não tinha certeza sobre isso o inal. afortm1aclo Moreira; porque confessa t er ido 
á brigada como a tomar lingua e a informar-se bem, a fim de com meU1or funda
mento informar o governo elo que se passava. << Se fôra essa sua teução (arguem 
os juizes) não cleixa;ria ele a commtmicar ao official ele estado maior» . A resposta 
6 obvia: Moreira poderia desconfiar c1'esse official e não o ter p-or seguro; ele 
onde veiu o n:O:o se abrir com elle e, ao contrario, experimental-o com cautelosa 
simul~ção . O que se deixa ver ela sentença é o bculo de augmentar com que os 
juizes avultam o que pócle damnar a Mol'eira, transformando argueiros em caval
leiros, quando põe longe ela vista quanto o podia favorecer; assim, quando o in
feliz se lembra ele que um Segurado o convidárâ para carbonario, e podia se~·, 
pois que acceiUmi o convite, a.Uuclir ao clia e logar ela r ecepção a carta que o avl
sára para ir n@ clia 9 ao quartel da brigacl~•, riem-se os j uizes de que em logar 
tlto publico possam haver loj as de sociedades prohibiclas ! E porque não? Em 
quartos ele o:fficiaes nos quarteis, em camaras ele navios sabemos que tem havido 
d'essas l~jas; mas os mandões assentam que· a ellas elevem assistir de visitaclo
r es os soldados das tarimbas ou os man'0os do porão . 

. T emos acabado com o mal venturoso :i\foreira; fomo s largo s com elle no des
fiar o aranzel de sua culpa, por elle ser havido elos juizes por cabeça ela rebel
lião, e porque a:il provas ele sua accusação, ainda que ele nenhuma .força sejam 
para fazer obra contra elle, por plenissimas se · elevem ter, quando pesadas contra 
as que fizeram carga aos outros r éus. Agora, como leil:ado, como escriptor e como 
homem que não tem a j.ustiça pot nome v rio, aqui cleclarí:tmos diante ele Deus e 
dos homens que o brigadeiro Moreira foi assassinado com a espada ela justiça que 
o devia defender, que nem ainda para ser condemnaclo de erime ele as,:macla ti
nha prova, por faltar a elo <<animo e tenç.ão ele fazeí: mal e clamno >>, a qual prova 
requer a lei, emfim, que para ser conclemnaclo de rebelli ão, nem a.incla Farinaceo 
seria capaz de achar_<< sua meia prova>J na culpa cl ' elle, posto que a acharam plenis.-
sima os juizes ela commissão. . 

Quanto deix~tmos ponclm,aclo geralmente em favor ele Moreira aproveita a to
dos seus infelizes companheiros, mórmente a falta ele prova sobre _a <<proj ectacla 
rebellillo>J; e todavia, a estes favorecem particularmente outras rasões e àrgumeu
tos a que nunca se poderá responder, eis-aqui um cl'clles . São os clecretós que· 
cri~m cl'es~a? commissões, segundo a natureza cl'elles, como parte elo COl]JO ele 
clehcto, e ate o snpprem, quando nenhmn existe · ele onde veni que no crear ele 
alçadas para conhecer e julgar elo crime ele lesa-~ag-estacle os decretos 'trazem ele 
orclinario esta fórma e clausula «<llbram uma exacta devassa, 'a que esüe meu decreto 
servirá de corpo ele clelicto>l, e alem cl'isso, esses decretos que cria:m essas al
çadas t emerosas sempre contêem em si, ao m<?nos, uma parte do libcllo criminal, 
apontando o crime ele que os réus elevem ser processados . Ora acontece que o 
decr eto de 12 ele janeiro passado é um perfeito libello criminal; porquanto, não 
só n'elle se aponta 0 crime e as circumstancias com que fôra commettido, mas 
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tambem as pessoas que o perpetraram, e o como forain presas em flagrante, com 
outras particularida.cles . Agora que se dirá, quando por as provas se venha a des
cobrir a falsidade elo corpo do clelicto e a das ·allegações no libello criminal? E 
es~e é o caso do decreto ·referido . Diz elle: ccque das oito para as nove horas da 
nolte elo dia 9 ele janeiro lVIoreira com seus soei os (que constam da relação in
clusa, assignada por o conde de Basto 1 a qual faz parte elo presente decreto) fo
~·a.nl apprehendiclos dentro do quartel da brigada, <i.onde aleivosamente se haviam 
Int:·ocluzi.do á sobrecli.ta hora para perverter em a fidelidade cl'aquellE( COl'PO". De
poiS do decreto vem, cumo parte cl 'elle, a relação elo ministro, a qual tem o ti
tt:lo de «relação elos militares e paizanos que foram apprehenclidos na noite do 
cha 9 elo corrente mez dentro elo qüi:lirtel da brigada rerul ela marinhan. Seguem-se 
depois .os nomes cl' esses presos, a quem o clecr(3to ~nanc1a julgar nos termos seg:uin
tes : «para n'esta commissão se conhecer elo enorme crime ele rebellião, sublevação 
e motim, praticado pelo r eferido Moreira e seus socios, b em como de todos e quaes
quer outros cumplices que fossem appreheudiclos em :flagrante clelicton . Bem está, 
a15ora temos que se nlto foi Moreira, nenhum elos outros que se dizem seus so
Clos foi colhiclo dentro elo quartel ela brigada; nenhum d'elles agarrado em fl.a
~?·aute clelicto; e d'ahi deviam os j uizes julgar não provado o wrpo de. delicto c 
hbello crimij:J.a.l que no decreto se continha. · · 

Q1.1.e nenhum clus chamados <c socios elo Moreira>> fôra apprehencliclo dentro elo 
quA-rtel, a sentença o diz quando declara que o o:fficial de ·guarda a elle nem o 
cc ajudante ele 'ordens>>, por mais que o peclíu Moreira, deixou entrar; e ainda 6, maris 
explícita a sentença, quando refere o que se passou, depois que o o:fficiaJl elo dia . 
deu v'o:Z ele preso a Morein:t; este (diz a sentenÇ'a) ~mostra.ndo-se 1resenticlo, p~us 
sou logo a forcejar p~ra se evaclir e a chamar pelo fingido ajudante ele ordens, 
dando-lhe parte p0r suas yozes affiictivas ·de que estava preso, sem que poclesf)e 
conseguir, nem por meio d'.elle, nem cl'aquelles gue o cercavam, soccmTo algum, 
porque todos o abancloua.r&m, pondo-se em fnga para não serem presos, como lhes 
acontec-eria pelas providencias · que logo foram dadas )). Portanto, ela mesma sen
tença se pro\ra que nenhum dos senten.ciaclos, excepto lVIorei1~a1 fôra preso den
tro do quartel, e nenhum, em flagrante clelicto, porque cctodos se pozeram em fuga, 
para nãó serem presos, como lhes aconteceria pelas providencias que logo foram 
dadas >> . Todos foram presos fóra elo quartel, em cli:fferentes ruas e becos ; alguns 
a distancia elo quartel da brigada e a horas desencontradas; e um cl 'ell.es, Anto
nio Julio Pereira ele Eç.a, á uma hora ela noite por a guarcla ela policia no beco 
do Carra~sco, quatro para cinco horas depois da prisão de Moreira, que se dá feitn 
elas oito para as nove horas da noite·; ora, clepms cl'est;;l! prova, quem haverá tão 
desalmado que possa sustentar em clireito o have~:em sid0 os conclemnaclos appre
hencliclos em flagra-nte clelicto? Por a a:ffirmativa estiveram os juizes contrapro
ducentes, que ântes deviam ter-se a si por incompetentes, ou julgar o libello não 
provado; mas isso não f~•z maravilha, porg_ue taes juizes· estão nos princípios de 
que 0 clelicto sempre é flagrante, ainda quando interrompido por a r estamação 
da paz, assim como têem para sí, que nunca ha para crimes prescripção, tanto 
é n'elles ardente o desejo de 'rerter sangue, mórruente ele homens livres, honra
dos e innocentefl ! 

Bem clara reluz, por as provas geraes que havemos claclo, a innocencia ele to
dos os réus; e cl'ahi não faltará quem nos taxe ele perhi.xo, se nos clemorâmos 
com os particulares ele cada um, que mais é tarefa; ingrata de advogado, que em
penho ele escriptor; todavia, está por meio nossa obrigação, na palavra que cle
lllos ele aos jlúze,g formar tal corpo ele delicto, que seja impossível o haver para 
d l_es absolvição; e cl'ahi, ainda com risco ele enfadar nossos leitores, não podemos 
deiX:ar de discorré r sobre o caso particular ele cada um elos ré1.1s. A José Gomes 
~er~·eira Braga e João Antonio Lopes cl~í- se-lhes em culpa o terem vindo n 'esse 
d1~ 9 ele Belem para Lisboa, e te1·eriJ. estado por uma: hora á porta. do quartel ela 
bngada, sem constar que tivessem outro destino : o haver dito um d'elles, ao sak 
de casa c, esta noite acaba isto>>, acrescentando que a remrião havia ser j unto ao 
quartel ela · brigada, e ao pass~w pela praça ele Akantara, lernbrar nm cl'elles 
qcstc · é um ponto,>. Emfim, .que era ruim o caraeter elo s réus, como constava por 
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devassa a que procedêra o corregedor ele Belem; c C1Lle tinham ·ajustado entr e si 
a defeza, quando foram na sege _para a cadeia. 

· Faltam provas á parte principal cl 'esta miseravel accusação,_ a qual, ainda que 
bem provada fosse nada provava contra os r éus: a sentença diz «que se mostra 
o terem estado p~r uma hora á porta elo quartel ela brigada>>; mas não refere 
aonde, o quando, o eomo, c pol' quem os réus foram presos; deixando-se ver 
c1'esse ·ma,nhoso silencio que pretendem' os velhacos dar a entender que foram os 
réus ao·anaclos em flagrante clelicto, quando já tinham dito os juizes, que ao pren
der-se 

0
0 Moreira dentro, todos os de fóra se pozeram em fuga, e nipguem foi co

lhido em flagrante . Em verdacle os réus confessaram o haver estado á porta cl'esse 
quartel para se abrigarem ela chuva, que era muita n' esse clia; mas (per gun
tam os juizes ela sentença) «porque não se aproveitaram elas estiadas?>> Porque 
não eram segnras, não promettiam .duração; tínhamos longo caminho que an
elar até Belem, e não sabíamos aonde podíamos achar melhor abrigada, por isso 
nos clemorámos tanto á po-rta elo quarteL I sto podiam r esponder os réus; e toda
via, ainda que tivessem aproveitado as estiadas, não deixariam ele ser puniclos 
porque o crime de lesa-magestacle estava commetticlo logo no momento em que 
se acoutaram da chuva á porta do quartel ela brigada. «E a que vinham elles ele 
Bel em a esse sitio ?JJ Vinham (disseram os concleDJJlaclos) a ver 1rma carta impor
tante sobre o destino elos emigrados em Inglaterra, a qual carta estava em nlfios 
ele pessoa que mora junto ela brigada. «Üh! em noite t&o chuvosa não era proprio 
o vir ver cartas a Lisboa; e se de Belem vieram com chuva, porc1ue se não r c
collleram com ella ?>> Ninguem saberá responder a este argumento ele enforcar; e 
bem faz-em os povos supersticiosos, que se determinam por agouros sobre os actos 
mais insignificantes da vida commum; assim, de hoje em diante, será util o clei
t~r sortes sobre os dias aziagos ou propícios para saír ele casa a ler cartas, andar 
com chuva ou bom t empo por as ruas, aproveitar estiadas, e outras cousas cl'esta 
importancia. Não a podemos nós dar, como a deram os juizes, ao clicto vago «hoje 
acaba isto>> 7 po1'que esse a mil propositos innocentes se pócle xeferir; e os con
c1emnac1os mui bem o explicaram com os arrufos ele ciumes que entre ambos ha
via: agora, quanto ao outro clicto vago «este é um pontOJJ, quando passaram por o 
ele Alcantara, se elles tinham em pensamento algum ponto militar, talvez se lem
brassem da m1lita cabeça c1ue ahi quebraram "os veteranos elo duque ele Alva aos 
rotos elo prior elo Crato . Quanto ao ruim caracter que se aos réus provou, isso 
não é maravilha; que lá está o clr. Bastos, que por seus espias provou terem 
andado nas archotaclas ele Lisboa muitas pessoas que as não viram, e algnmas 
que estavam enfermas ele cama, e até a muitas leguas ele Lisboa. . 

Jayme Chaves Scarnichia é accusaclo (por testemunhas sing·ulares , como a 
sentença reconhece) de ter andacto nos magotes em frente ela porta elo quartel, 
antes ela prisão ele Moreira, e ao depois n'outros ao fundo <la calçada ele S . João 
Nepomuceno e sitio ela Boa Vista, e n'elles ter approvaclo as lamentaçõ es sobr e o 
maLl successo ela empreza ele Moreira, e ter amparado um elos associados no ma
gote, quando a es te ferli.1 na cara um anspeçada ela brigada, que fôra comn1etticlo 
para levar um escripto a Moreira. Emfim, faz em-lhe carrego com a prova ele de
vassa que se contra elle tirou no bairro ele Romulares 7 por "ele conducta est.I,a
gada, r elativa a objectos religiosos e politicos>). O caso é q·ue esse infeliz mancebo 
(segm1do consta ela rclaçfio ele Leite de Ba.rros, a qual acima cleix~í.mos copiada) 
era «soldado nobre da brigada»; e faz-se-lhe culpa ele andar e ser -,Tis to em frente 
e nas vizinhanças elo seu quartel! Faz-se-lhe culpa de ter apartado rixas e tra
l>alhaclo em restam·ar a pa,z e socego da terra (que nunca morrêra enforcado, se 
fôra ladrão e assassino como o Banha, ou qualquer outro voluntario r eal de Se
tubal) e por fim, dando-lhe o silencio em culpa, até lh'a fazem ele elle· se c~~br, 
quando outros lamentavam a ·má fortuna de Moreira! Com tyra;r:mos e no reinaclo 
elo terror, o silencio é crime ele lesa-magestacle, como o era nos se~adores roma-
nos que não applaucliam a voz e canto ele Nero theatral ·; e tambem o silencio é 
confissão de crimes (como abaixo o veremos no caso elo réu Vellez), porque ao 
calar chantam os mandões consentir. Aonde ha líbcrclaclc, ahi ha -sómente um 
modo ele, ser criminoso; no despotismo infinitos; c ai.nda o peior é c1nc n' este, por 
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quantas cautelas ponlla o ciclúd~io, se for homem de bem, nunca póde. estar se
gm·o, t ão arriscada anela a virtude nas contínuas esperas que lhe faz em seus ini
migos ! Por os que teve este Scarnichia, e ruim caracter que lhe elles clão, pouca 
duvida t emo s que era moço ele boas, atnda que mallogradas esperanças. 

Agora, quanto aos tres r éus seguintes no summario ela sentença, será melhor 
ouvir os juizes , que ler o nosso r esuw.o. Dizem: 

«Pelo que toca aos réus Antonio Bernardo P e:reira de Chaby . . . 1 » 

Em verdade; se alguma prova faltava para nos convencermos da mà fé e r e
finada ignorancia cl'esses juizes desalmados, bastava esse traslado para nos tirar 
ele todas as duvidas. v ejam : o official de es tado maior diz na sua parte (a que 
a sentença se refere), que ainda depois ela prisã.o de Moreira «continuavam a ap
pareeer alguns inclividuos que giravam de UPJ. para outto ladO >>; e logo os juizes 
transformam esses indivicluos em magotes, e decidem que m ão pócle haver cltwicla 
em que os tres presos pertenciam aos magotes que giravam p ela frente elo quar
tel! o Em frente do quartel não foram elles presos, mas em outras rua,s desencon
tradas : tinha passado boa hora e meia depois que Moreira fôra preso (e é natural 
que se este fosse cabeça ela r ebellião, logo todos seus sequazes se derramassem 
descoroçoados, e até os juizes confessam que assim aconteceu) emfim, quatro sol
dados com mn sarge1lto sáem elo qua.rtei depois elas dez horas ; nenhuns magotes 
encontram; prendem em rua.s cliffer entes os tres infelizes com que to1Jaram; e «não 
pó ele haver duvida (dizem os juizes) em, que os réus pertenciam aos magotes que 
giravam pela fi.· ente elo quartel!>> O nuüs é que Bento José Anttmes foi preso no 
beco elo E sfola Bodes, V ellez e Chaby adiante ela bica elos Oll1os ; e nrio consta 
que entre este e o Antunes houvesse o mais leve conhecimento ; e não obstante, 
os ela commissfio têem por muito certo que o AntLmes a associava e acompanhava'> 
com os otltros, de onde tomaram os verdugos occasião de applicar a regTa «tam
bem se prestnne mau quem com elles acompwnha! » Como são engenhosos e ima
ginativos os juizes, que assim sabem concordar distancia e contigniclacle ! 

O miseravel AntLmes, caixeiro n\m1a loja ele fanqueiro, indo vestido ele so
brecasaca, chapéu reclonclo1 e com guarda-chuva (estranhos preparativos para en
trar no assalto elo quartel!) encaminhava.se á calçada elas Necessidades a entre
ga.r a uma fl·egneza ela sua loja um dinheiro ele ordem elo patrão; este, quando 
chamado a testemtmha, confirma a clefeza elo caixeiro, dizendo que essa or
dem lhe dem depois ele Ave Marias ; mas os juizes contenclem que não provftra 
o réu a coan:~tacla, porque· anão era aoreclitavel que tanto t empo se demorasse o 
r éu em noite chuvQsa pára ex ecutar a ordem elo patrão!» O estar a noite ele chuva · 
é circumstancia que podia tolher o logo se exeout::n, a ordem, r ecolhenclo-se o cai
xeiro a alguma abrigada; e alem cl'isso, não se 1wova contra elle que lhe dera o 
pati·ão ess;1 ordem para logo ser executada sem perda ele tempo; não podia o cai
x eiro gastai-o em oeiar, trat.ar amigos, tomar ponche n'algum café, ou em mil ou
tros pàssatempos innoGentes ? «Oh ! mas elle offereceu quanto tinha ao soldado que 
o prendeu, para que o deixasse .. . >> E tinha elle, posto que sem ct-0pa, boa rasão 
pa.ra isso; qt1e não é bom bocado o ir w cadeia e n' ella apodrecer, como está acon
tecendo a tantos outros mil innocentes , que ora jazem sepultaclos nas lobregas 
masmorras ele Miguel. 

Contra o infeliz Chaby ha apenas tnna mui leve suspeita, que é a de elle não 
ter claclo boa e v erdadeira conta ele onde v-inha, e em que passára ó tempo, antes 
de ser preso i' porém, não é com esse leve fundamento que se eleve derramar o · 
sangue ele portuguezes ; a cOlllillÍ Ss~io elo crime é o que se cl.evia provar, e n ão 
s~ provou a Chaby; o este não ter dado boa conta elo como pass:ira o tempo, po
dl~ ser po1' o ter g:a.s-~o em sitio c ·companhia que as leis civis permittem, mas 
não é decente l!evelar. O certo é que sem nenh.unla culpa provada foi · levaclo à 
lUorte o Chaby; e o mais é que, nfio sendo elle maior ele vinte annos 2, como a 
sentença o Feconhece, e dando nossa orclenaçao arbitrio aos j nlgaclores para em 
tal caso ·minorar a -~ ena, os ela sentença não usaram do arbitri0, e pozeram a esse 

1 Copía os §§ 14.0 e 16.0 a pag. 149 e 150. . 

9 
2 Na ·cctt a 14 de dezembro el e 1808 c fo i baptisado na freguezia de Santos o ·v elho no dia 

-1 elo mesmo mcz e anno, couformc lemos em cer tidão anthentica. 
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menor toda a pena Cfll o crime, se ll1e fo sse provado, merecia! Nem isso 1~os 
maravilha, porque, se esses mo~1strnoso s juiz_es não sa~ em l?·na~·clarjus tiça cabal, 
como se ha ele esperar cl' elles . f~·ouxeza d~ n gor c bemgna mclinaçao para os h~l
manos impulsos ela pieelosa. equ1clae~e? O t1 gr e, quando penetra no curral, nem Já 
por Lor to e cansado de con::.er, ~ss1111 se c_a~sa de matar; aoll:cle ha sangue que 
elcn·amar ahi é elle ; e assim sao nossos Jmzes, a quem clelelta,· como ao santo 
r ei Davi cl

1
, o caminhar com as barrigas elas pernas vermelhas com s~•ngue elos li

beracs seus iiJ.imigos . 
Joaquim V cllcz foi enforcaelo sómentc por o nome ; como ás vezes acontece 

matar-se o cãp por o ele clamnaclo que lhe deram falsamente. « N~(o é bea a con
lncta el ' esse r éu (dizem os juizes) quando procura occultar o aJ.Jpellido ele Barreiros, 
de que usava, bem como que fôra por sentença elo supremo conselho ele justiça 
condcmnado em 1824, não só a ser expulso elo serviço, como indigno, mas tambem 
em seis annos ele degredo para Angola, ·ae que fôra perdoado, com certas r es
tr icções, por decreto ele 3 ele junho no mesmo anno •> . Que dizem nossos leitores a 
esses juizes que fazem culpa aos réus1 porque estes oc01:Ütam, a bem ele seu li
vram.ento, o que no processo lhes pócle clamnar ou empecer? No.va r egra ele di
r eito criminal, estar o r éu obrigado a accusar-se c dar provas contra si mesmo ! 
A essa nova r egra e mtioma outro ajuntam os juizes, c é que quem .cala consente. 
P or isso, quando ao V cllez deitaram em cara os capítulos sobreelitos, porque elle 
se mostrou « summa.mcmte indeciso c taciturno >>, logo concluíram que o V ellez tam
bem era Barreiros, e tinha sido sentenciado por a sentença r eferida. 

O caso é que Joaquim V ellez Barreiros só em nome foi enforcado J e o foi em 
caTne Ignacio P erestrello Marinho P ereil'a, a mais nobre c a mais opima victima 
que podi am sacTincal' ao Baal elo despotismo os padres ele Portugal. Era esse 
mancebo natural ele Ponte ele Lima em a provincia .elo Minho (a qual parece ter 
querido pa.gar-nos com esse alumno os muitos desembargadores elo paço que nos 
dá), c era morgaelo e das melhores famílias ela província : ainda em tenros annos 
passou a França, c ab.i militou e se distinguiu por valor não commum, pelo que 
mer ecet1 e alcançou o ser con(l ecoraclo com a insígnia ela L egião ele Honra, que 
nunca assentou em mais honrado peito; ele volta a Portugal cursou os estt1clos 
em a univer sidade ele Coimbra, mas foi obrigado a interrompel-os por a r evolu
ção el o anuo ele 1823, que chamou para cliscipulos ele Marte os ela escola ele Mi
nerva; escusado ó agora dizer q ne o no bilissimo P er es-trello seguiu as partes ela 
liber chcle ; que a ella fez notaveis serviços em rrraz os Montes , aonde fora feito 
governador ele Chaves . D epois que a constituição caíu, largou P er estr ello o reino, 
passou a H espanl1a, e d 'ahi á balu a ele Gibraltar , aonde, offer ecenclo-se-ll1e ser~ 
viço ela liberclacle, entrou ele voluntario na gloriosa empreza ele Tarifa, ele onde 
alcançou o · salvar -se nos estados ele Marrocos. P eregrino anelou até que veiu a 
carta elo Brazil, e achava-se em Lisboa, quando lil.O Porto foi quebrado o jugo elo 
traidor JY!j guel, e ahi se installou a junta constitucional, que havendo attenção aos 
serviços c outros mcritos de P crcstrello, o nomeou coronel de milícias . Não pôde 
este logo voar com seu desej o até á mui nobre cidade, aonc1e o governo ehu·ou o 
pouco ten.cpo que sabemos , e sÓlncnte o t eve o cor onel para salvar-se em Ingla
terra com quantos mais o pocleram conseguir . Aqui estava, mas não lhe so:ffrenclo 
o animo ociosidades) ainda qt1e frur;trado ele certos concertos e esperamças, só e 
mal assistido s::du para P ortugal, aonde talvez o attralcissem ·amores innocentes ; 
pois estava concertado para casar com senhora (mesquinha que perdeu o amante, 
e sobre i.· so, o innão, que tambem foi dos enforcados !) á qual senhora clle allu
diu em seu depoimento. Quanclo foi preso, t eve Peres trello o bom aviso e dis
crição ele não dar seu proprio nome, que era o ele tun campeão ela liber elade, e 
bastava, por os serviços feitos a ella, par a merecer mil 1nortes nos tribunaes elo 
tyranho; porém (vêcle' a fatalielacle que de onlina.ri.o acompanha a virtude) no r e
mcclio que descobriu foi P er estrello deparar com o veneno ! L embrou-se ele se 
apropriar o nome ele Joaquim Velle~, ri.&o se lembrando que existia algmn cl'esse 
noroe, ou não sabendo os particulares ela viela de um official que o tem, e e por · 
extr emo ~ioso aos mandões ele Portu~·al ! Assim ~ conelemnar~m e matara~ pot· 
0 nome supposto, mas o seu verdacle1ro nunca morrerá no pmto e memona elos 
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bons porLuguezes. Possam ollcs vingal-o, e haver justiça no sa11gue do s al
gozes! 1 

Antonio Maria Alves de Aguiar foi condemnado por o depoimento singular 
ele um José Maria de Freitas SalDlpaio, anspeçacla ela brigada., o qual já estar{L .sar
gento ou official, por o muito que aj uclou e serviu os juizes ; porque, só á .sua 
parte, foi elle obTa e instrumento para serem condemnaclos tres i'éus . Dep0e o 
auspeçada que no heco elo Conde ele Sampaio (a boa distancia do quartel ela bri
g~cla) lhe , saíra o réu e lhe dera . com 11m pa11, por elle ansp eçacla ter rasgado U.Jll 
bt~ete, que os ele llill mago te .pouco antes 14e haviam dado para . o preso lVIo ~ 
re11'a; e o a;nspeçacla., vendo=se assim tratado, dera ap réu com os copos da ospada 
por a cara, e o cleitára no chão.; d'ahi fôra dar parte á guarda da policia do caes 
elo ·Tojo, ele onde saíram dois solclaclos que acharlipl Q réq. sem chapéu, cqm a 
casaca enlameada, e assim o prenderam. Isto foi evidentemente uma rixa de vi~ 
nho ou ponche; mas á cornrnissão aprouve o enoabeçaLa em crime de lesa,-mrt= 
gestacle, e quem U1-e poeler{L clispqtar a auctoriclade ele a seu bel~p1'aze:r classificar . 
os crimes e clelictos? 
. Antonio José ele .Torres é condemnado porque o mesmo anspeçacla jurou o ter 

s~clo o réu no magote, aonde ~ elle. anspeçacla commetteram para levar o referido 
bühete ao lVIoreira, e Qt1e fu+'a o q•qe m)tis insistí:ra no enca.rreg·ar=llle essa com
l1lissão; e mais lhe . faz~em cargo com ter f·ugielo á policia, qua:p.clo por as 011ze 
cl_a noite o prenderam; assim como o dar-se por conhecido elos réus, que haviam 
Sldo presos na mesma noite, c pelo mesmo motivo ele todos pertencerem aos rna
gotes. O pobre homem provou que desde o ll!-eio ela tarde estivera n'um botequim 
ao caes elo Soclré, ceiú.ra com o elo no el' elle e fôra preso pelA policia, qua:p.do ía 
no sitio ela Boa Vista camiuqo direito IJara u ruu elas Trl:].tas, aonde morava. «Po
l'ém (dizem os juizes), porque fugiu em direcção ao pateo ela Gallega, por onde 
anelavam os magotes, que é opposta ú ele sua casa?>> Quanelo os juizes mui eles
cansados em seus telonios, edt~o escr evendo tantas sandices e commettendo tão 
fnrlosos desatinos, quel'ern que os acossados ela justiça atinem com carreira ou 
canüuho direito ! O fnglr o :réu ao encontrar com a policia talvez seria por est.ar 
sendo ella o contrario elo que devia ser, armadilha e capa ele ladrões . Quanto á 
~~•?ulosa historia elo bilhete para o lVIoreira, quem lhe clará credito? Grande perda 
fot .que o msgasse o anspeçacla, qua,nclo a elle podia servir para titulo ele rnereci
lllento, aos r éus pam corpo de clelicto! Assim não se veriam obrigados os juizes i l:ccorrcr a clepoiment.os singulares ele um soldado, que observou na guarda o 
c at -se o réu por conhec1clo elos outros. · 
h O réu Antonio Julio :Pereira ele Eça «foi preso quando passava depois da uma 
~ra ela noite elo dia 9 perto elo quartel clã policia do beco do Carrasco, ein ra

sao (notem a causa ela p;risão nossos leitores) de .vir áquclla hora coberto com 
11111 capote branco!>> · E ainda não se terá por de l'nlm agonl'o, e não se porá toda 
a •. cliligenci~ em evitar o encontl'O ela policia? «Quando apalpado n.a casa ela, guarda, 
~lao llte acharam armas; comtuclo, no cliâ seg:tüute appareceu uma espada curta 
Jnnto á dita casa da guarda, e se presumiu ser elo réu, não só porque q cinto em 
qne estava mcttida lhe ~ustava perfeitamente ao corpo, mas porque o local ela 
ach[Lcla não clava icléa alguma ele que outl•o fosse o dono cl'ellan. Os cintos serve,m 
~ g_ordo e magro, corno toelos sabem; pois não ha senão apertar a fivella f'nro 
<l?ar~o ou f·uro acima; por isso não podemos consentir com o a.rgumento que 
c. al~1 tiram os jtúzes ; porém, o que menos nos pó de m:~,trar em cabeça é o como 
~~dut o sit io perto elo quartel, aonelc a espada se achou, dar icléa ele que só o 
~ ll poc1i3J ser o dono cl'ella. Ternos dado mil voltas ao juizo, e nuo atinâmos como 
:sso .Possa sex. Essa prova, em verdade, até prtra esses juizes er·a pouca; nil.aS 
<tCllcllll-lhes o famoso anspeçada Sampaio, que clepoz «ter visto nos magotes um ho-

:t bol Joaquim Vellcz Barreiros, 'a quem alludiram os juizes da sentença, é official que seguiu 
gl! a c.atlsa, e agora está em Brest com· as tropas que foram íicis a seu juramento. Em 1824 o 
u1~101:ahssi.mo o fez condemnar por constitucional (que· é o qne não disseram os da commissão), 
0 i~ c!epois que 1\1iguel saiu para França, alcançou Barreiros o ser restituído. Dizem-nos que 
actl:n~ao d'esse Barreiros em Lisboa, quando viu condemnar o nome do irmão equivocadamente, 
al~ldu·a ao g·ovcmo que desfizesse o engano, e mostrára a esse fim cartas de França; ma,s que 

n.nçou co111 isso? ser deitado n'uma prisão. _ . (Nota do mwto1·.) 



17G 

mem de capote branco c .espada-curta, c esse lhe parecia ser o r éLt»; e logo «que 
er a o réu sem duvida nenhtnna)). D efendeu-se o réu que estivm•a n ' essa noite 
até muito depois das 011:1e em casa d~ sen~ora de sua amisade ao ~ ardim do Ta
baco · a senhor a e suas 01·eadas ass1m o .JUraram; mas que vale Isso contra o 
jura1;1ento do Sampaio? f:. este cn·eram ?s juizes.;, e não aq~1ellas ,_ «por ajnvero simi-
1hança (dizem elles) el e 1r passai" a noite em tao larga eh stanC!a, e nao ter apro
veitado as estiadas que houvemmn. Tambem ha uma testemrniha que a jura ter ou
vido a solcbclos da patrulha (não chamados a depor) que n' essa noite tinham 
encontrado o . . r éu em divm'sos si tios ela Boa Vista ; e ha mais outro soldado que 
elcpoz encolhêra o réu os hombros e fizera sig ual para se não dar par seu conhe
c ido ao r éu Ton es , q,uando este entrára preso na g'narcla »; o que é falsidade ma
Iiifcf3ta, pois ela sentença con sta que o 'l'orres já estava preso ha muito (que o foi 
por as onze horas ela noite) quando o ele E ça foi preso já depois ela uma hora ela 
noite. C'om estas rasões, que setia:rp. escanclalo e vergonha na bôca de um cabo 

. de esquadra ela brigada, julgaram os nossos juizes o 11éu incurso em crime ele 
lesa-magestacle ! 

Faltava aos julgadores descat'r egar o ultimo golpe em toda tnna família ; e o 
deixaram caí~: sob1'e um menor ele dezesete aJ,lnos, Jacinto Pimentel MoreÍ1'31, fi
lho do brigacleil'o. Não valeu ao pae, para co:afirmar sua innocencia, o argumento 
ele que, se elle t entasse a r eb ellião no quartel da bTigacla, não levaria seu t enro 
filho· a essa empreza t ão arriscada; não valeu ao filho o r espeito filial e a presu
mida iguorancia sobre os proj ectos elo pae ! CoJ.'tam os juizes todas as eliffi culcla
des ela prova com suppor a de que esse menor soub era cl'esses proj ectos, c< quando 
observou todos os movimentos do pae r elativos á r ebellião, sublevação e motim, 
a que ía dar principio! n O que devemos agradecer aos juizes é o não terem con
demnado á morte a esse menor, a despeito ele a lei não permittir que essa p ena 
se imponha aos ele sua idade . 

E stes são os fundamentos ela sentença, e1ue havemos provado nuNa ele nulli
clade iusanavel, sobre injustissima, por ser dada sem nenhuma rasão e contPa to
elas as provas. Por ella fomm conclemnados á morte cruel, p erda ele bens e hon
ras, os cinco innocentes, Alexandre Manuel Moreira Freire, José Gomes F erreira 
Braga, I guacio P er estrello Marinho P er•eira, Jayme Chaves Scarnich1a e Antonio 
Bernanlo P et eü•a ele Chaby; foram condemnaclos por to ela a ·vida para m edonhos 
presídios, melhor clisseramos sepultums ela Africa, João Antonio L op es (com quem 
os juizes um pouco relaxaram sua crueldade e injustiça, pois tinha o L opes. as 
mesmas culpas elo Braga que enforcaram) c a Bento José Antunes, com perdi
mento de todos os b ens e voltas á J:1ocla ela fm,ca ; a J acinto Pimentel Moreira e 
Antonio Maria Alves ele Ag uiar, igual degr edo; e por .cl ez a,unos Antonio José 
ele T orres e Antonio Julio Pereir~ de E ça. E que se ha ele fazer aos juizes que 
tão clar amente assassinaram a einoo inp.ocentes ? Enforcar üs enforcadores, e fa,
zer n 'elles exemplo que não esqueça . E sentença do E vangelho que morra á es
pada o que feriu com ella . E tomem aviso os elo novo governo, quamlo r estau
rado, que se não fazem n'elles essa justiça, em suas proprias ca1:nes poelem vir 
a paga1-o , por obra ele alguma d'essas· cobras 31 quem perdoem e aqueçam no seio. 
Quem havia dizer que o nonagcnario Gomes Ribeiro, depois ele abrazar no. anuo 
17 as carnes a um apostolado ele portuguezes, est::Lva gu3Jrclado para cnforc311' 
muito mais ~njusü•mente a mais cinco, por o c:rime ele honraelez e ficlelicl acle ?. Am
nistia, qLle a esses monstros comJwehendesse, seria escandalosa, sobre o da1• 1:011 

caracter ele injustiça a r estauração, c nenhum p enhor e garantia el e governo ele 
lei · c jus tiça aos portuguezes . E sta r equer ig ualmente que ás .famílias elos infeli
zes se acljllCliquem amplas repamções (como p ócle ser)· por os b ens elos juizes 
verdugos, que todos são ricassos . Não se faça 3Jssim, e maldito o proveito qne se 
pócle esperar ela r estauração, com a qual entrará de envolta no reino a ÍmptmÍ
clacle elos criminosos, e logo o clesfavor e per seguição pam be11emeritos . 

H a opiniões (bem fundadas ao qtte par ece) el e qüe os juizes cler am sobre os 
mesmos réils e no mesmo caso duas ·sentenças diver sas : na primeira, a ning LleDl 
conclelllllaram á mor te, mas só a é!.eg:redo algtms, e a outros dizem que absolve
ram; porém, como no meio tempo acontecesse caso por onde o ty ranno conce-
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besse boas esperanças ele favor o ,protecç~io ele estrangeiros, alentado com isso, 
teve que podia dar todas as largas a suas vinganças, e chanuha a s"i os jui.zes, a 
quem persúaclíra o dar a . segunda sentença ele sangue. I sso é verosimil; porque 
o_ deéreto pa·r a crear a commissão ordenava «que se executassem as penas ord.ina
nas )l, quando fo ssen1 impostas, impretei'ivehnente no praso de vinte e quatro ho
ras ; mas não se executaram n'esse praso, porque a sentença foi dada aos 26 de 
fevereiro }Jassaclo, e só aos G. de março seguinte houveram as execuções (novo 
genero el e jurispruclenci.a, dar aos réus vinte e quatro horas para sua clefeza, oito 
dias par~ se n 'elles executae a pena ele morte) , de onde se pócle eolher que o 
tempo entre o dar e o executar ela sentença gas tou-se em negociar os juizes, 
para muclamm ele tenções e sentença. Ha n 'ella. tmubem alguma prova d' essa opi
ni~io, pois ao r éu Scamichia, conclemnado á morte a0 cabo ela sentença, rematan;t 
os juizes .o summario que lhe_ faz êm, com cl~zm~ «f}.1z-se morec~clor de· pe~a gra
ve». Acaso é esse o formulano, quando se 1mpee a pena de morte em crnne ele 
lesa-magestade ? Parece ela impropriedade de · palavras menos se v eras que as não 
9-ueriam os juizes ajustai' á pena ele morte, e foi descuido, quando es ta ao depois 
tmpozeram, o conrJervar a phrase que menos se casa cóm ella. Todavia, nadare
~eva isso ao s juizes , antes lhes augmenta a culpa, po1·que aos r espeitos dobraram 
JUstiçà e · consciencia. N' esse caso, é justiça. o enforcar ta.mbem o eserivflo, An
tonio Germano ela V eiga ; porque a alteração .ela sentença nrto se podia fazer som 
epe o consentir, anelou inetticlo n' essas intrigas, e passou uma certiclão falsa. 

. Foram .os r éus justiçados no dia, G ele março e Elaes do Soclré, havendo estado 
só vinte e quatro horas ele oratorio, o que pareceu estranho, e não foi s·enão m\,Ü 
conforme ú natureza da acçfio e processo verbal, summarissimo e militar, com 
qHe foram julgados ; toelavifl., aincla que os r éus fo ssem outros do que eram, 
nunca deixariam os portuguezes ele estranhar escandalisa.clo s que se fosse esco
lher uma sexta feira ele quaresma (dia ele penitencia e ele r eligião) para se n' ella 
fazerem as execuções . Dia ele luto, horror e espanto fo i em "Lisboa,. aonde tocbs 
as loja,s e jatnellas se fecharam., e quantos pocl er am saír e larga.r a terra o fiz e
ram ·espaverielos, e ningnem se clava por seguro que n~i.o lhe c~tÍl'Íam · em casa os 
algozes . Contar agora todos os termos que houve no lastimo so apparato ela exe
enção, a .tristeza e mag·na que gen~tlmente nos 1~o stos ele todos apparecia, a ale• 
gt·ia feroz mas clesconfiacla nos de poucos, o es trondo elas armas e o silencio do 
povo' a prociss~o elos guardas, verdugos e pa(1ecentes ' e a religi f~o adiantando 
n' estes· o offi.cio elos algozes; oh! isso seria renovar as mal curaclas chagas elo co
ra~ao; e por isso., li' esse ponpo r emettemo-nos ao silencio . Fique to ela via em me-

. morüt a do nobre P erestrello, que acabou como viveu . Por quasi dois mezes que 
teve e pasr;ou enterrc~clo n'um segTeclo elo castello ele Lisboa; apartad0 ele tocla a 
commmlica~í'io , senão a do s infames cm·ce1·eiros, oob erto ele miseria e ele immun
clicie, vexado com os termos cTe juizes inquisidores; a morte vizinha ante seus· 
olhos a esperança cortada para sempre, bem se poderia dizer que nu~is morto 
qnc ~ivo saíria para o patíbulo; mtts nem ainda n ' esse tran se o desn,mpa1'ou sua 
constancia; que ajudando-se do grande 'Q.Oraçrio que lhe ficá.,ra, ela~ escadas ela 
forca ft~llou ao poyo com · est~ts breves palavras : <(Eu mono por a ltberdacle, as
sim .como para ella vivi; o meu ultimo alento é ros1Jiração ele oclio e cxecraçào 
ao illsurpador e tyranno ela minha patria . . . n Mais qnizera dizer, mas estava; che · 
gacla sua h0ra, e a guarda o tolheu, movencl o os cavallos para conftmdir com o 
estrondo a ViOZ elo paclecente ; nem _era necessario quo Perestrello dis"Sesse m~"i s,· 
S1>tas ultimas vozes for am o nobre sêllo com qu0 cerrou a carrei:ra, etc sua mui il- · 
lustre viela. 

O eommandantc do r egimento ele milícias elo termo ele Lisboa odentai julgo u 
a proposito proclamar no c1ia elas execuções, . quando os espíritos estavam viva-
lUeHte impressionados pelo horroroso espectaculo: , . 

<<Srs. offi.ciaes, officiaes inferiores E} sulclad.os :- E obrigação e um dos pri-
11lei.t0s deveres do chefe de um regintcnto concluzil-o c guiai-o pela estrada ela 
honra e lealchtcle, por cuja vere ela u:ilicamente se consegu e a gloria; ao fa,;er parte 
elos vassall0s lc~cs do nosso immortal soberano e unico rei legiti1!D.O e flenbqr na· 
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tural, o augLlsto senhor D. Mig1.Jel I, por esta. verdacleira estrada temos até ag·ora 
marchado fieis a Dr:w.s e fieis ao nosso amado monarcha; temos afastaclo, rcpellido 
e abominado essas perversas maximas que os propagadores ela desordem, da ra
pina, do crime e ela am.,rchia têem espalhado, e que algumas vezes, por nossa. 
desgraça, têem subsistido momentan~ameute em ~ortug~l. 

«Ü onincle Deus ele Affonso Hennques, que fo1 o umco Deus ele nossos paes, 
e a reli~ião catholica romana, têem sido o unico objecto ele nossos cultos, o uuico 
meio cl~ nossas religiosas adorações, e a monarchia por esse governo .qi1e desde 
o berco ela mesma monarchia tornou felizes aos portuguezes, e fez o nome lusit~no 
temido e r espeitado alem· elos mar.es, tem sido sempre o governo que clesej âmos 
e defendemos, e pelo qual sempre estaremos promptos a derramar até á ultima 
pinga ele sangue. 

«Felizes nós, por n~to termos culpas' da feia e abominavel deslealdade que 
expiar perante o melhor, o mais adorado clps monarchas, o nosso rei, unico, le
gitimo e natural, o augusto senhor D. Miguel I.. 

«PoTém, camaradas, se até agora, por favor especial da mão divina, em nos
sos corações não tem ticlo entrada a mais pequena icléa revolucionaria, só a,tó 
agora temos olhaclo com o maior horror para essa m_ani.a que se p~·opoz a r evolu
cionar o mundo, e que só tem feito a desgraça da maior pm·te elo mundo civili.~ 
sado, na perseverança inabalavel consiste a virtude, e o menor ljasso vacillante 
ou er rado na estrada ela honra deita a penler muitos annos ele gloria gaillhacla. 

«Ü f._ttal exe!Jlplo que a justiça nos dá hoj e e com o qual geme a humanidade, 
serve ele eterno despertador em vossos corações. Perversos machinallores, cstre-. 
mecei e fugi para os infernos, de oncle as vossas maximas, planos e icléas têem 
saído: esta foi a obra de ~ossas machinaçõcs infernaes, e a justiça r ecta e a lei 
apresenta este medonho quadro para t error elos malvados. 

«Ü clia ele hoje não vos esqueça, camaradas; clizei a vossas famílias e a v0sso·s 
amigos que os loucos , os perversos que tentaram causar a outros grandes males, 
caíram ' no laço que arrnm·am, e servirá. de exemplo ~í lei offendida para cohibir 
a outros malvados . 

«Camaradas, confiando tanto na vossa honra, como na provada :ficleliclacle e 
disciplina, espero sej amos sem1Jre :fieis ao nosso amavcl e legitimo r ei, .IJara me
recer continuarmos a ser contados entre o numero elos mais puros e clecicliclos 
realistas . · _ 

«Viva o nosso rei legitimo, o senhor D. Miguel I; viva a nossa santa r eligião; 
viva a nossa imperatriz-rainha. · 

a Quartel no convento ele S . Domingos, 6 ele março ele 1829. = Ancké Sil·v61·io 
RosaJ coronel ·commandante . >> 

* 
Houve mais allusões ao tragico fim das cinco victimas, mas pelo que cleixâmos 

iranscripto pócle avaliar-se sufficientemente a importancia elo acto r evolucionaria 
e se o castigo foi justo ou demasiado severo . Portaalto IJroseguiremos n'outi'os as
sumptos r elativos {~t marcha politica ele ambas as parcialidades . 

Pastoral 

D. Fr. Estevfto ele Jesus ·Maria, da; ordem elos menores reformados, por mercê 
de Deus e ela santa sé apostolica, bispo· ele AngTa e elo conselho ele sua ma
gestacle ficleli.ssima, etc. 

Aos nossos reverendos ouvidoi·es das ilhas elo Faial,· Pico e Flores, saucle, 
paz e benção em Nosso Senhor J esus Cm·isto, etc. 

Poucos mezes depois que havemos tomado posse d' es.sa nossa diocese nos foi 
annunciada a fatal rebellião que os inimigos elo altar e elo throno ele antemão ha
viam tramado e urdido, e infelizme_ute verificado na ilha. 'l'eTceira em o dia 22 ele 
j1.mho cl,o proxirno passado anuo. E inexplicavel a consternação e amargma· que 
a triste noticia ele um tão horroroso attentaclo ~erra.mou em nossos corações, pr~
venclo cles·cle logo os seus funestos r esultaclos, assim 11a ordem política como rch-
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gi.o~a ; c se o nosso nma1ilissimo soberano o senhor D. :Mig uel I, solicito pela, paíl 
e, socego elos sGlus fieis va.ssallos, nossos a.mn.clos diocesanos, os leaes habitantes 
d aq~tella, ilha, empenhou os meios mai s aclequaclos pa.ra libertai-os ela ímpia es
cravlclão em que gemiam oppressos, nós igualmente anciosos elo seu bem tempo
ral e espiritual, com approvaç~o do n).esrm.o augusto senhor, expeclimos por v ezes, 0\ll differ entes datas e diversas pessoas, commissões o providencias que ent~o jul
gamo~ mais opporkrnas, convenientes e neccssarias; infelizmente, porém, cn·cum
stancms pouco favoraveis tornaram inuteis os mcjos que su a. magestacle acloiJtúm, 
e bem assim as nossas proviclencias, etc. Agora, pois, que o :rei nosso senhor vae 
em breve fa,zer sair uma no\ra exp edição cles tinacla, a e};.tcrminar ele lUna voz a 
~·ebellião na T er ceira, desej ando nós coadjuvar elo modo q11.e nos ·é possível tào 
J~lstas intenções ele sua magestacle, e os heroicos esfõrço't -elos fieis e briosos mi 
~Ltares que vão emprehencler ttma tão gloriosa ltwta, cujos felizes r esl).!taclos são 
1f'L1ahnente vantajosos á r eligião c ao estado: manclfLmos e ordenâmos que em to~ 
c,as ~s igr ej as pm'ochiaes, mosteiros e conventos das ilhas ele Sa.nta Maria c 
S .. lvi~guel se façam preces publicas em tres dias successivos, ~ís quaes dever ão 
~~s:stn· o ~ · nossos cliocesa.nos de um e 01lir0 sexo, implorando todo s a )JlÍsericorclia 
~ ~VI~a para o feliz successo ele uma tão importante em preza, e cleter:ruinfLmos ou. 

·~Ostm que nas missas cantadas c r ezadas se dê a oração P1·o quacwng_ue t1·ib ~dct· 
-~tone) emquanto com certeza nfio constar a t ão desejada restnuraçfLo cl'aqttella 
1f1a ; e logo que ella se verifique, se procede1•á iritniecliatamente, s.em clep endencia 
c. e nova ordem, a lUl"l. solemne 'l.'e D emn eU). to elas as igrej as supra incliQacla,s. para 
render ao Altissim:o as justas e devidas graças por um tão assignalaclo beneficio, 
que esperâmos etn. sua infinita mis ericorclia e bondade nos conceda. Os nossos 
reverendos ouvidores, pelo modo e · maneiras que for elo uso e costume, farão pôr 
ao publico o que n 'esta dispomos, para que a tudo se dê a devida execuçã.o, e 
para Ctue com a brevidaC).e que for possivel e que a importancia elo caso exige, . 
chegue a0 conhecimento ele todos, cuide cada, um elos reverendos ouvidores em que 
a demora entr e a 1;ecepção d 'esta nas suas r espectivas ouviclorias c r emessa da 
n~e:nua, para o qlte, segundo a 01·cl em infra clesiguacla, se seguir não exceda a 
~~.te. e quatr o horas. Pelo que, depois elf'l registaela na ouvicloria elo Faial, serú . 
c 1.~tgtcla logo para a villa elo Pico ao r everendo ouvidor da villa ela Magclalena, 
:se a enviarc't ao ela villa ele S. Roque, e este ao da villa elas L ageus, que ator
lar~~ a remetter ao ouvidor elo Faial, para que este com a possi v el brevidade a 
~UVte ,Para a ilha elas Flores ao r ever enclo ouvidor da vüla ele Santa Cruz, e e_ste 
~l envtarà ao ela; villa elas L agens, e 1ütim amente 11.0s sedt r emettiela, lavrando to -

os no reverso cl' esta a cei1tic1ão elo seu r egisto. 
a ~acla sob nosso sigual e sêllo en1. o convento ele Nossa Senhora ela Boa Viagem, 

os ele março ele 1829 . =F1·. ·Estevão) Bispo ele Ang?Yf·. 

Decreto 

tab ttt~nderrclo á necessidade em que se acha a junta provisoria elo governo, os
e' 0 ~Clclo. em meu r ewl nome na ilha T erceira, ele prove1•-se ele 'Úver es, munições 
ui~~au;. obJectos inclispensaveis para a subsi stencia e servíço elas tropa;s ela guar
qu:o, ~levenclo por isso comp1'al-os aos hab}~antcs ou a quaosquer fornececlorcB 
ponlha:J::"m el e os apresentar ; e senclo poss tv el que por"fa.lt;:u ele regul~:u· CO'I.Tes-
08 b~nc~a com a sobredita junta, ou clemo1•a na· remessa do fundos, nfio possam 
t11clo ~ ec~o s ?ompraclos ser promptümente pagos em numeraria; desej ando eu com
"Vel 0 

que a Justa e glorivsa clefensa ele meus direitos Sf:\já o nieno s g~·avosa possi. 
1'er a~ s meus leaes. suoditos: hei por bem auctorisar a j unta pi;ovisoria ela ilhu. 
clér~ena para em.ittir em saldo dos pagamentos, que immec1iatamentc se não po
ao lU effectuar em numeraria, val~s com o vencimento do jmio ele 5 por ce11to 
val:'tn:no, sendo pagaveis o capital e jüros · vencidos desde a data elos r eferidos 
~'an ~ ao seu apr esentante o mais breve que as circmnstancias permittirem, obser· 

ho-se a est 't · ..... N b · · "' · là pelo ' e r espm o as msw.·ucçoes que a1xam Juntas, e que vao ass1gnac s 
estad:arqnoz ele P almclln, do con elh o ele est::t.clo, meu m1nistro ç sccreú1rio do 
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A ,junta prov.isoria elo gov-m·no da ilha T.erceira. ~ssim o tcn~a entendido e 
execute, dando ao presente lecr cto a necessana pubhcHlaclc. PaJac10 de ·Laleham, 
em 7 ele março de 182Q . = RAINITA. = .1Jifcwqttez de P almella. 

J.nstrncções a que se rcí'to!J.•e o decreto snpra 

Artigo 1. o A junta provisor.ia do g-overno ela ilha Terceira só emittirá vales 
conforme ao qnc se determina em o decreto junto, no caso ele -urgentíssima ne
cessidade de comprar os obj cctos Cl"0o valor representam, c não havendo possibi
lidade ele fazel' em nwnerario o concsponclente pagamento. Esta necessidade eleve 
ser reconhecida pela jtmta, c a decisão cscripta, c guardada para constar, se fór 
preciso . •. . . . . 

Art. 2 .0 Nunca senw emittrdos vales em pagamento ele qu.alquer eltv1cla ou 
obTigação da: fazenda, real constante c legalisacla por alg·tlm outro titulo, como, 
v . g., soldos, ordenados ou pensões, seja de que natureza forem_. 

Art. 3 .0 Todos os vales qne se cmittircm serão assignados ].Jelo presidente ela 
j"tmta provisoria, c mais dois membros, mrme1•aclos, cortados na tmja, e cscriptu
raclos por seu mrmero, .importancia c data ela emissão, pm·a se calcularçm os ju-
ros em livro especial para isso destinado . . 

Art. 4 .0 Os jurós serão pagos no momento ele se resgatarem os vales, o que 
terá logar logo que se enviem as ordens e os ftmclos necessarios . 

Art. 5 .0 A junta, provisoria r cmettcní para Inglaterra, sempre que houver oc
casião ele corresponcloncia, uma relaç~io elo numero ele vales c1ne houver emitticlo, 
com a corresponclonte cl<:!claraçrio ela importancia o data, ele cada. um. 

Art. 6.0 Sendo este recm·so destinado uni~amente ao caso possível de extrema 
m·gcncia, a junta será sobremaneira escrupulosa na omissão dos vales, limitando-a 
o mais que podér. 

Pala cio ele Lalcharn, em 7 ele março ele 1820 . = J.vfcwquez de Palrnella. 

Officio 

ru.mo c cx:.010 sr.-Dei~o ainda hoje de enviar a v . cx.a as scgunelas vias 
dos meus antecedentes officios , por n[io se o:ffcr ecer portador seguro para os le
var, fi.canelo a expedição ele lY.I~muol José Monteiro cliffel' ida pant o paquete se
guinte. 

Em aclditamcnto ao que tive a satisfaçfio de anm.mciar a v . e:x . a na minha cir
cular que leva o n .0 2±, remctto-lhe copias ele varias officios que .recebi ela junta 
provisoria da. ~ha T erceira, pelos quacs v . ex. a verá a satisfação que tem causa~o 
n'aquella ilha a chegada elos reforços, que, não obstante a vigilancia do bloquelO 
inglcz, conseguiram cffeituar o seu clcscmbaTque. Como v . ex . a tem a lista elos 
navios que saíram ele Plymouth c elo muneTo ela gente que levavam, r econhecerá 
que as embarcações que já chegaram levam tml reforço de perto ele seiscentos 
homens, e tenho a bem fundada esperança ele qne a esta hora o Hc~ydcn c o Bo
livcw tambem hí estarão . 

Consta-nos aqui po1· cartas da mesma ilha que uma fragata ou ·corveta colU 
bandeira portugueza se achava Cl'Llzanclo n'aqucllas agnas, c registava os navios 
merc.'lntes . ~ão deixa, portanto, ele me causar bastante cuidado a sorte elos na·dos 
que se achvm actuahncnte em Plytnouth j á promptos para. levarem mais quatro
centos a quinhentos passag·eiros para .a T erceira. Como, porém, a maior parte 
cl 'esses passageiros são ].Jaizanos, t~lvez que nÊio corram risco, ainda quando t~
vessem a elesgraç.'t ele encontn11r navws de guerra elos r ebelcles c ele serem apn
sionados, visto que vfio em navios neutraes, e que o bloqueio. da. ilha não se acha 
ainda nem reconhecido nem declarado ; e as respostas claclas recentemente pelo 
governo britannico aos quesitos que lhe foram clirigiclos pelo marquez de Barba
cena, clemons tra que este gover?-o não . considera, ainda mesmo f.JCgunclo os s?1.~s 
princípios exag·erados· de neutrahdade, que possa haver obj ecç!io A. ida ele inclJvt
duos nao militares para a mencionada ilha. Tomando, pois, em consideração to~as 
as circmnstancias, r esolvi, ele accorclo com Qs ministros ele sua magestRcle o nn
p!3raclor do Brazil , cl ixar seguir a projectacla viagem aos navios que já se achalU 
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pro?J-ptos, reservando-me a onv.ia,r em direitura para o Brazil, visto que faltam os 
lUe10s para continuai-os a su stentar na Europa, os militares que ainda res tam no 
d~posito, e que anelarão pouco mais ou m enos por quinhentos. Vou tratar imme
dtata.mente elo fretamento elos navios neoossarios para a sua conducção, renovando 
a v . _ex.'\ no caso ele qu e elles cheguem a essa côrte, as mesmas recommeiidaçõos 
que Já por vezes llie tenho feito. . 

'l'ambem previno a v. ex.n. _que um elos navio s que vac l)artir para a Terceira, 
e qu.e leva mais de duzentos e cincoenta passageiros, o Cec? ·ops, tem ordem do 
seglllr para o .Brnzil no caso que não possa entrar em Angra, o quo não acontece 
a. l'~S})eito dos outros navios que se acham a saír, por serem ele peCJ.UOna lotaçfio, 
e nao se lhe poderem m etter os mantiii:J.entos para uma tão longa Viagem . 

Deus guarde a v. ex;._n. Londres, 7 ele p:1arço de. 182.U..-lll."'0 e ex. 010 ·sr. 
conde ele Sabugal. = JJ1cwqt~ez ele Palmcllct . 

Decreto . 

. Tendo a junta provisoria, encarregada ele m an:ter a legitima auctoriclacle da 
ratn~a ~senhora D. Maria II, feito todos os esforços para su~tentar illesos todos f8 cl:rettos da m esma augusta senhor a, cimentar entre os p~vos cl'csta ilha a su
)Ordinação e a obecliencia devida a sua magestacle, para, por meio cl 'ella, se obter 
0 socego e tranquilliclacle elos ditos povos, unica fonte ele prosperidade publica, co
ll~Iecenclo que n?ie> foram bastantes os salutares exemplos praticados nos réus conven
~cl.os e proces~ados pela commissão U:ilitar, creacla ~~lo decreto ele ~~ ele j aneiro 
. ümo, e ma.mfestando-se ele novo cnmes ele seclucçao para a rebelhao, que, se

gundo UJ ordenação, livro v, titulo VI,§ .. . , são ptmiclos como rebelliões, o que se 
00?-~orn1a com o artigo 15.0 elos ele gnerra : ha por bem crear outra commissf:o 
UUhta.r, composta elo presidente e vog·aes constantes ela r elação que baixa com 
este i, assignacla por ':Cheotonio ele Ornellas Bruges A vila, .se01·etano enca.rreg-aclo 
da repartiçfio ela guerra, a qúal julgará e sentenciará smnmaria e marcialmente, 
]_)ela verdade sabida, os r éus implicados nos ditos 01·imes e constantes ela relaç~io 
qtte baixa tambem com este 2, igualmente· assignacla pelo dito secretario encarre
~~clo ela repartiçf~o ela · guerra, pratica.nclo-se com elles o que cl[spõe o citado de
Ci eto, . Ct'U a copia, que sení remetticla á collllllissão, faz parte cl'este, para se obser
v-a~·, ~ com os citados réus, o m esmo que se praticou com os outros, clev enclo ·as 

· sessoes ela commissão, por este crea~a, principiar no dia 12 do corrente e conti
n~:a.r ruté que se ultime o seu julgado, elo qual se n ão aamittirá a.ppellação ou ag
g avo, nem outro qualquer recurso da sentença proferida. 
cl'l O mesmo sccretaúo encarregado elos negocias ela g·uerra o tenha assim enten
~c 0 e f<tça executar com os despachos necossarios. Sala, das sessões da junta em 
fJ ~g11.·a, 1 O de março ele 1829. = João José ela Cunha Fm·?·az = José .Antonio ela 

~ ·va To1:1·es = Tlzeotonio ele 01·nellas Bntges .Avilct 3• 

rcla; ~o1·am non~?aclos : presiclent?, o coronel de ea-vallar_ia Ped:·o. ~c Sousa Can_avarro; juiz 
.A.b ~1 , José Jacmto V-alente l!~annho ; vogacs, os C@ronms ele. mlllCIHS José :M:anfl. Barbosa e 
Joa01 11? e Luiz Garcia ele Bivar Gomes; os tenen.tes c01·oncis J osé da l<'onseca (ele cavallarin) e 

~u0m Pedro Marinho (de artil~eria)_; o major lc cavallaria J?ão da Silva Scn·ão. . 
3 

8 ;réus er•m Caetano Martms c Manuel Borges, ambos pmzanos. . 
cart . A Ju~ta m~mclára excitar, em 0rclcm elo dia ele 7 ele novembro ele 1828, a observancia ela 
couha c~e l01 ele Ul ele dczemb1·o de 182li, determinando que nos conselhos ele guerra se tomasse 
tomoeclmcnto elos crimes de lesa-magestacle de primeira cabcç.a commettielos por militares (vlcle 
anuo n, pag-. 765); para precaver ou punir outros actos subversivos fez publicar clmantc esse 
cliplo rpats ,uma proclamação e quatro decretos, q~lC adélicionâmo~ aqui, visto alludircm a tacs 

ma~ dtversos doemnentos. 
·cada"A JUnta provis01:ia manda rcmetter a v. s." a inclusa copia ela proclamação hontem publí

u. 11;1b' 1J?a~rft v. s." a fazer constar a todas as camaras e au0torielaelcs civis,-para lhe chtrem toda 
lCi clacle. · 

de lS~sus gnarde a v. s." s .ccretarin. cl?s nego,cios internos ' ~ faz?ncht ,em Angr::L, 27 ele outubro 
, · . Alexand1·e 111.a?'t'Uis Pc~m:plona. =Sr. corregedor mtermo c1 e:;; ta comarca. 

pa1·a" Copta.- Habit::mtcs ela ilha Terceira! -:- A junta provisorüt, estabelecida n'esta ciclacle 
se11~ ;un.utcr a legitim a, auctoriclaele ele el-rci o senhor D. Pedro IV, faz-vos hoje publicas os 
tem/uabalavcis sentimentos; não sejaes smdos ás suas vozes tcrminantiss imas, elo contrario 
no U:. ~101 castigo exemplar. Pô 'lc a cega e .. louca preoceupação fascinar alguns ele vós, c cevados 
. <Vls negro c detcstavcl pc1:jnrio a,rvorastes o au::trchico c assoiaclor csta,nc1artc ela rcbcllião. 
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Ofticio 

(N_. 0 B8 rcscn ittlu) 

Dl. mo e ex. .mo sr.-Não tem cheg'ado paquete desde 14, n~Lo tenho, port::t.nto, 
materia- nova a que responda. 

A propdsíção da emanei~aç~io ~os catholicos occupa tanfo o govemo aqni e 
toLh a outra gente, que quas1 se nao tr ata de outro assumpto ou obj ecto; entre
tanto tenho deprehencliclo que o duque ele Wellingtlln deseja evitar a revoh1ç~t0 
em Portuo·al, e que o se1:1 gr::tncle empenho é ter um meio . ele timr .aos que a pro
ni.ovem. to~la a esperança,· isto tanto pelo bem ele Portugral, como para evitar o re

· ~mltaclo que um -movimento ahi d'esta Iiátureza pócle dar para toda a Europa. 
O estado ela questrio ela em.ancipaçEio elos catholicos clá toda a esperança de 

que o governo que a propoz triumpharú, o que lhe clá uma força e ao duqtl.e ele 

Já. vistes o'tenivel estrago da guen-a, e os cn.mpos sulmrbios ela villa ela Praia vos attcstam a 
· inalter:wel e exterminadora espada da mais rigorosa justiçá. 

«Bem quizcra a junta provisoria a.talhar-vos tão vergonhosos crimes; mas a esquentada 
imaginação, a orgulhosa hypocrisia c ambiçQ:o medonha ele alguns infelizes talvez vos prepararn 

· scenn.s. mais terríveis elas que presenciastes em 4 do corrente. · 
«Povos irmãos! Deveriam o manifesto, carta rcg.ia e real clecxcto ele 5 ele julho do presente 

anno, ele sua magestacle-o imperacl01' elo Brazil, nosso legitimo r ei, desarmar a ignominiosa fac
ção que destruiu os aliccxccs políticos de Portugal; comtuclo, terrível nos seus ultimos planos, 
parece qum<er 'clal' ao mundo inteiro o exemplo fatal da maior assolação i convulsa como estú, 
ai nela p1'osegüe em seus atl'ozcs attentaclos. · 
. · "h·eis talvez presencial' uma dcsajimacla c nua esquadra para atacar o juramento elos lcaes 
portuo·twzcs, firmes e inabalavcis nas suas resoluções. 

,/'Porém; por ttto-nezcs, trcmei! A valentia c denodo elo 5.0 de caçadores, a força inclisputavel 
tlo castello de S. S"oão Baptista, a caüsà sagrada que defendemos, os auS}Jicios brilhHntes cl?s 
soberanos da Europa, rcfens cln. conclucta do logar-tencnte ele sua mage.stacle, tudo con:tribuc ic
lizmCJJte á nossa :firme resolução e a afiançar-nos a glo1-·ia que· nos espera. 

"Filhos da ilha Terceira, executa e as ultimas cleclsbcs ela jtmta provisoria . 
«Quando a ilha pacleç'lt a clespxezivcl occupaçilo de uma tropa inimiga, que ni'Lo calcula nem 

mcc1e as resoluçõea dos potentados, seri'Lo depois pxocurados nas mais occultas-cavern[!,s todos os 
traidores que derem a mais leve pxova ela sua per:ficht rebeldia: com ellcs só a vibraclora espa:cl:JJ 
da honra gosará a gloria ele formar a sua cxtincção i uma commissão militar fará em cm·tos chas 
expiar seus clcsvair::tclos cr imes ; hão ele os seus bens sofli·m· o mais rigoroso sequestro, e 05 ren
dimentos applicaclos á caixa militar . L embrao-vos qüe no castello exi5tem sufficientes l'efcns de 
vós bem ca1'os, e e~tac certos que se protcgercl (:!s algttma invasão e houver o mais p equeno ata
que as )Jessoas , famili ::ts ou propriedades dos conllücidos defensores de el-rei o senhor D. Pedro IV, 
n'aquell~s refens cah•á immcc~i~tamcnte o }Jrimeiro casti;;o de vossa perficlia. . . 

,,A JLmta é franca e conClhaclora; se fordes smclos as suas b cncvolas advertenc1as teme1 O 
justo e sever o castigo qne vos prepn.r::t; mas se admittircles e gnarclarcles os sauclavels conselhos 
ele 1:ccusardcs ayrotccção e alegri:;t aos nossos inimig;os, ~encontrareis na junta a pri.mcira a,n 
ctonclaclc pafa formar o vo ~so elogw e chamar á adrnuaçao elo mundo. 

tcViva a religião catholica l'Omana., viva el-rci o senhor D . Pcclro IV, viva a senhora 
D . Maria IL viva a cal'ta constitucional. • 

«Sal!]. elas sessões em Angra, 26 de ou tubro ele 1828. = Dioclecicmo Leão Cc~breira = Jr;ão 
José ela Cunha F'el T CIZ = José Antonio rla Silva T01TC6 = Alfxandre Nlm·tina Pamplona Corte 
Real. 

ccEshá conforme. = J osé Alexancln; de ,Bm·cl'llos lVle rcns., 
"A j tmta provisoria, encarregada de manter a· legitima auctoridaclc ele cl-rei o senho r 

D. Peclro IV, attenclcnclo que na actual crise se torna ela ultima urgencia, que se ele·ycm ao ultimO 
grau ele acti v idade todas _ as providencias ncccssari::ts para que possam scx mU!is promptameute 
capturados e punidos os desertores que em diversos logarcs cl'esta ilha têcm apparccido arma,
dos, commcttenclo roubos c pwmovenclo a r ebellião contra os sagrados direitos elo mesm0 3111-

g usto s.enhor ; e considerando que a estranha l'Claxação em que se acham os § § 3. o, 4. 0 , 5. • ·e ~-
0 

elo alvar á ele 6 ele setembro ele 1765 tem concorricto muito pn.ra a successiva perpetraç_ao 
cl'aqüclles gravíssimos clcl ictos : ha por bem a meS)na junta determinar que o que se acba cll~ 
posto nos parag'raphos sobreditos do referido alvará1 e que com este baixarão por copía assl
gnacla pe~o sec1'etal'io encarregado ela rcpa1·tição ela. guerra, tenha a mais prompta e exacta 
observancia, cxcita.nclo ele novo toda a rcsponsabili~lac1e que ali ;:;e impõe. · 

"O coronel The_otonio ele _Orncl~as Bruges .f\_vila, secretario encarregado ~1a rcpartiçã~ cl:J. 
g·uerra, o tenha ass1m cntcncltdo e faça excctltar, passando as ordens nccessanas. Angra,, o c~c 

. novembro de 1828. = Diocleciano Leà'o Cctb1·ei1·a ==' J oão Jos4 da c~unhct F'e7TC(Z = José i!.nb~ 1tZO 
da S'ilva 'I~l'l·es == Theotonio ele Ornellas Bruges Adla,, 

ccA junta provisoria1 en:r.m•regacla ele manter a legitima. auctoriclaclc ele el-rcl o senllor 
D. Pedro IV, t endo os maiores desejos ele restabelecer o socego c tranquillidade intern~ _ cl'e~~:J; 
província, perturbada por mn bando de rebeldes, e C011hecenclo que as penas que a lCl JDf[J ge 
a.os desertores em tempo ele p<tz uão têem a dl:ii::<tcia sutlicieutc para impedir ::ts continuas de-
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W elling·ton com que poclerá supplantar todos os revolucionarios, tanto cl'aqui como 
de outra parte, apesar· ela apparencia ele fazer causa commtml com elles n'este 
c.aso, o que tem dado pretexto aos interessados pecuniariamerite contra os catho
hcos para ralharem do cluque e ela sua politica. 

Como julg;o que tratará ·elo exame das minhas ctõmtas, não insisto mais l)Or 
e~las, observando que sem dinheiro-n'este momento não poderei continuar o ser
Viço, que julgo conforme as ordens do officio reservado n . 0 28, e ainda que . al- · 
gum~s elas despezas não tenham sido exactamente d'aquellas que no officio se 
mencwnam que hão ele ser approYadas, como julgo este objecto aincla de maior 
.consequencia, não só immecliatamente para o paiz, ma,s ainda pe'la influencia que· 
aqu:Ue procedimento pócle ter na marcha cl'este goYerno, por isso as tenho feito, 
~)echnclo, poróm, a sua magestaele se digne determinar s as elevo ou não continuar. 

Remetto uma carta que recebi elo· Yisconele de Canellas 1, que me escreYeu elo 

scrções elo soldados lJisonbos, a quem a maldade dos })l'ÍilleÍrO$ seduz e arrasta ao c~·ime : ha 
por ~em determinar que todas as deserções que tiverem logar da dat~L cl'este em diante sejam 
coi1~lclerac1as como se fossem praticadas em tempo ele guerra; e outrosim ordena que todos os 
~o c ados que se acharem incursos no crime de primeira deserção simples e que se apr esentarem 
entro de oito dias contados elo dia em que· este for pub-licado, sejam perdoados, deve!).clo igual-

lUcnte ser soltos todos os qne se acharem presos por ig11al crime. · 
, . "O coronel 'l'heotouio de OrneUas Bruges Aylla, secretario da repa.rtição da guerrà, o ~enha 

Ss~un entendido c faça executar, expedindo as orcleus neeessarias. Sala das sessões em Angra, 
t ~novembro de 1828. =Diocleciano Leão CabJ·eiJ·a= J oão J osé da Cwdta Fermz=José·An· 
onzu ela Silva TmTcs = Theotonio de Ornellas B?·uges A-vila.» . . 

D p'A jttnta proyisoria, encarregada ele manter a legitima auctoriclade ele cl-rci o senhor· 
t .' . edro IV, tendo em co~sideração as ~ctu_aes ci.rcumstaucias c~e ~·el;>cllião ~ ele u_ma esqnach·a 
,
1alclorq. nos mares cl'esta !lha, o que mnge 1m penosas e prompt1Ss1mas providencias a bem ele 

~all~'a.r a p~atria invadida de pcrver:so:<> e maus portuguezes, que, esquecidos c~e S?US ~.g'raclos 
e, eres, uao só perttu·bam a tranqtulhcladc c o socego dos bons, honestos e fie1s Cldaclaos, mas 

~orn muita maior atrocidade atacam os direitos ela lcgitiniielacle elo mesmo augusto senhor c da 
senhora D. Maria II; e pertencendo a esta jm1ta tomar as medidas que estão ao seu alcance 
ljara serem punidos com o rigor elas leis os réus de tão negros e aggra.vantcs crimes; não po
c Cnclo, por ora convocar a junta criminal estabelecida no alvará ele 15 de novembro de 1810 f ela falta elos mii:U .. tro. · tcrritoriacs elas outras ilhas, que seguem o govcmo rebelde ; ha ]JOl' 
1J~n: , em nome do mesmo real .·cnhor, em ·rogar da jtmta criminal, estabelecer uma commissão 
1~1}ht~r, composta ele um presidente c um juiz relator e cinco vogaes, que vão declarados na 

8 
e ~çao _que baL·a com este decreto, assignacla por Alexanch·e Martins Pa.mplona Côrte Real, 
t~2~\~no, encarregado cl?s . ncg?cios ele justiça o ccclesiast.icos, c .tendo mais dois yo.gaes ·cx
n'c ~1 c uu1no~ 1 ~a.mbcm ali msenclos, para os casof) em qu~ c_onvrer a st~a. ass1st~nc1a c vo~o 
l't s~a comnnssao, a qnal conhecerá ele todos os processos cnnuuaos que nao rc:pertarem a ml
s~ ares, ela me~u~a sorte que co~ecia a dit~ jtmta, s~m outra alguma cxCC]JÇão séJ~ão qu? ~s · 
0 ~te~lças P!::,Ofend~s sobre os ~nmcs ele ?SPI!1, dcscrçao para_ os rebeldes,_ suble1açao, .trm_çao 
Ja :otun scrao en·nadas a esta JLmta proY1sona antes ele publicadas com o segTcclo ele .JUstiça, 
~'~a que c1u nome de sua mag-cstacld se tomem aqucllas medidas que forcn1 mais analogas ás 
·llc nac.s circumstancias; devendo a commissão tccorrcr a esta junta se prcci:ar ma~s vogacs 

08 cnmc~ de morte c ele cmpat,c ele Yotos, para lhe· serem logo facultado'~ . 
d' 

1 
«0 chto sccr·etario dos ncgocios ela ,justiça o tenha assim cntcucliclo c faça executar, m-1le

ls2~ 0 para c.; se firn as ordens neccssadas .. Sala elas sessões em Angra, 20 Lle novembro de 
r ·=Diocleciano L~ão Cab1·cira = João José dcG Cunha Fen·az = J osé Antonio da Silva 'l'm·-
cs = Alexctnd'l'e· lYlm·tins Pamplonct." . 

Al ~ comnü.·são ficou assiil1 compo. ta: p1·csiclcntc, o coronel ele engenheiros José Roch·igo çle 
ne n~e1Cla ; relrutor, o corregedor interino José Jacinto Valente J!,arinbo; vogacs eífectivos, o te
da11 ~ coronel elo exercito João Sil\reira Nlacbado c o ele milicias do Faial João Whitou Zareo 

. cl~ ~aJ\a:·a, o n~njo;.: de. &rtilhcria Luir. Manuel ele Moraes. Rego, o .1niz de fóra nomeado. da i~lut 
tiu D.orge Joao S1lvcua ela Luz; vogae: supranumeranos, o ma-Jor de caçadores Jos6 Qum-

0 ras e o elo exercito Joaquim de Preitas Aragão. 
Pro1~'Porquanto clcpenclcn_clo a salvação ela pa~ria ele todas as medidas. as mais CJ?-erg:icas c 
car .Ptas para cortar a ra.1z aos perversOê c trmelorcs que a atacarn, esta Jtmta provrsona, en
h:J; regacla ele manter a legitima anetoridade de sua magcstacle a rainha a senhora D. Maria 11, 
lJe1p~r bem elo real serviço da mesma augusta senhora prorogn.r por mais sessenta dias a sus-
0 f·~;ao c~o habeas cO?'J.J1.1S, e se remctterá copia do presente ao intendente geral ela policia, para 
tri~:e~· lmn:cdiatamente publicár, c ai:li.-xar copias a,uthcnticas n'csta cidade c em todos os clis
ás a os t d~ !lha; cla.nelo conta ele assi1u o ter observado. c dirigindo-se as iuais commtmicações 

'uc 0ndadcs a quem competir. . 
tico "Alex~nclre Martins Pamplona Côrte Real, secretario encarregado elos negocios eeclesias
Bal~ ~ ele JllSt!ça, o tenha ~tssim entendido e faça executar, expedindo as ordens convenientes. 
toni \as s.e .. soes em Angra, .6 de dezembro de 1828. = João J osé clct 01mha FerTaz = José An· 0

1 c~ S~lua Tol'?·es = Ale::eancl?·e Mcwtins Pamplona." , 
N aq a encontrá mos junto á corrcsponclcncia. cliplomatica. 
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Ha-vrc, cliMnclo-mc que ía nomeaclo para Bruxellas com uma miss~io , pretendendo 
que estabeleçamos um<:L corresponclencia, para bem elo serviço : como me não constn 
n sua nomeação, peço a ·v . ex . a que me mande instrucções sobre a intelligcncin 
que elevo ter com ellc . 

Refiro-me ás notas jLmtas sobre noticias elos r efugiados em Plymouth. 
Deus guarde a v. ex.a. Londres , 11 ele março ele 1829.-In.mo c ex.mo sr. 

visconde ele Santárcm. = Visconde de Assew. 

InfOrmações annex as 

1." 

Em referencia á nota de 2 elo corrente mcz, temos a dizer que a gente clcs
embarcacla na T erceira ele que ha noticia official é sómentc a que conduziu o na
vio americano J ames C?·opp e?·, _que anela por trezentos e tantos homens, sen~id 
yeja-se a contraclicção em que se acham os impressos publicados. . 

Diz o tal Fulminante, que o capitã.o elo navio americano Jcbnws C?·oppm· :fizera 
desemb[J.rcar mui socegaclamentc na ilha Terceira todos os seus passageiros {L 

vista elas frag·atas inglezas, e que os outros navios, sem ser em vistos ela r eferida. 
esquadra, desembarcaram succcssivamente toda a sua gente que tra.nsportara.m. 

Que tal! Aquelle f'oi visto, e estes não! . . . · · 
O impresso publicaclo por orclem elo marquez ele Palmella já diz outra cousa, 

que CL galera James CToppe1·> bem como todos os outros navios, desembarcaram 
toda a gente á vista elas fragatas inglezas c nos mesmos clias 12, 13 e 14 que 
designa o outro imj?r(::sso . Aquelle (o tal Fulminante) clá a bordo ela dita galera 
a.mcrica,na qua,troccntos homens e elo vVacle cluzentos e sessenta, fazendo ao total 
ele todos setecentos c noventa e nove' praças ; c este (o marquez ele Palmella) diz 
q ne a r eferida galera transportou trezentos trinta e sete e o vVctcle cento cin
co eu ta e tres : aquelle contenta-se apenas eni da,r un.s dois mil homens na Ter
ceira, e este, occultanc1o jfL mui de proposito o pequeno munero ele gente trans
portada nos outros navios, vae m::vis longe e assevera que ali existem j á nove 
mil homens ele excellentc tropa. 
• Pm outro laclo José 'Ferreira Borges, auctorisado pelo proprio niarquez ele 

Palmella, seu amigo, cl~smente o annuuciaclo em taes impressos, porque no pa
pel que leu ao tal Ramalho cliz que o total ela força, desembarcada na Terceira 
é ele seiscentos c nove ht>mons, 

· Entr~tq.nto os )lavios que elles designam saíram effectivamente para a T er-
ceira, mas não se sabe ainda se chegara,m ali ou se seguiram viagem para o Bra
zil; é, comtuclo, provavel, a não se achar a .T erceira já bloqueada pelas ·embarca-
Ções ele Lisboa, que t enham ali desembarcado . · 

Qnanto ás mup.ições de guerra,, assenta,ram que nrio deviam declarar nos' im-
pressos o ter desembarcado agora por causa elo governo inglez. . 
· Lonch·es, G ele março ele 1829. · 

Com a inclusa .ordem elo dia que ma.nclámos vir ele Plymouth, nos. foi. commu
nicaclo o seguinte em cla,ta de 5 elo corrente : O navio inglez Condessa ele Li&C? '

pool, que chegou a Plymouth, foi o que conduziu as munições ele guerra pma a 
ilha Tercúra. 

Os navios que vieram ele Plymouth ·no clia 15 elo mez passado com sei.scentàs 
praças são o Boliva1· e Hayclen. T em-se aqui clesenvolvi.clo (em Plymouth) um:1 
grande intriga contra o mar•quez ele Palmella, dizendo-se que este só quer clesftt
zer o cleposito para collocar no throno a senhora D. l\faria li absoluta, e dester
rar por isso para longe os militares, fazendo com que elles não voltem ú sua pa
triu senão depois ele longos annos . Esta intl:iga tem t~ iclo preparada ele antemão, 
e ha mais ele tres mezes, por um partido que existe, dizem tms, em Londres, e 
outros, em França,; e creio mesmo que agentes cl' este parti elo foi·aJ)1 aqui ma.n
da,clos para este :fim, :6 gmanclo, comtuclo, ser outra a s1.1a missão. E isto o que 
me têem dito · e que eu acreclito ter na r ealidade e:;dsticlo, porque chegaram até a 
imprimir aqui uma pa,pel'eta avisando os portuguezcs c chamando-os álerta. 

Para contar-lhe tudo isto seria preciso ~:rmito; se, porém, quizer illust~·açr1o so-

;, 
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bre algum artigo, eu lh 'o poderei dizer, porque, quancle positivamente o não saiba, 
tomarei informações , porque ha muito com quem as tomar. · 

Tem ido· algumas cartas ela T erceira para Lisboa, dirigidas a 1\faximüma Do
rothéa ele Almeida, e ha no correio quem as entregue com segurança. 

Lonelres 1 8 de março de 1829. 
õ ·.n 

Temos visto algumas cartas de Plymouth de 5 e G do corrente, que concor
dam ~m dizer que o contentamento que ali se mostrou por occasião da: noticia elo 
desembarque dos· emigrados na Terceira, foi ele mui curtà duração, porque á vista 
ela ordem elo dia ele 4 do corrente que ali se pnblicoH, toclos :ficaram ele novo suc
cnmbidos e aterraelos por c~Lusa da icla para o Brazil, a qual, segundo se expressam 
as mesmas cartas, bem lhes mostra q ne tarde ou m.méa mais voltarão a Portugal. 

'l'alvez venha a proposito tocarmos aqui n'um pont~ e vem a ser, que o Ita
bayana e o Barbacena não .cessam ele fazer ver ao marquez de Palmella a falta 
qn~ ha ele dinheiro para continuar com os soccorros, e foi por isso que tomaram 
tllbmamente a deliberação de mandar tudo para o Brazil quando não poclessem 
desembarcar na T erceira . T em todavia continuado. a dar os soccorros, se b em 
que co1n diminuição ele j aneiro para c{~ ; por exemplo, Antonio Hypolito ela Costa, 
~lle r ecebia o seu soldo ele tenente general, . que anelava por quarenta e tantas li-

. ras por mez, recebe agora ap enas muas treze libras mensaes . Os clesembarga
~res , que reeebiam a rasr:o ele 40t~OOO r éis por mez, recebem agora 301~000 réis . 
.1.ra pois muita clesig L1alclacle n 'esta reclucção, de que todos se queixam. 

. As des}Jezas t êem sido enormes ·desde maio elo anuo passado, pois bastará. 
dizer que todo s os emigraclos, t anto militares como civis, não só r eceberam os 
seus soldos e ordenados por int eiro até ao :fil;ll ele dezembro elo- anno pass ado, mas 
tudo quanto se lhes devia de atn"tzaclos, .ele fórma que houve tal que r ecebeu aqui 
0 que qüiz, a titulo ele se lhes estar devendo em Portugal, e isto ap enas debaixo 
ela palavra de honra ! Até os proprietarios r eceb eram ao principio a rasão ele r éis 
40~~000 por mez, e houve Sl\j eito, que em Portugal nunca passou de vadio, · que 

. recebeu a rasão de 20:t~OOO r éis . · · 

l 
Os· roi.1bos que se t êcm co.mmetticlo em Plymouth e mesmo aqui em South Au

e rey Strcet, sfio incalculaveis. 
f Por todas estas rasões é de suppor que o Itabayaua t enha j ~í mui poucos 
· Ll1lclos para pôr á disposição do m arquez ele Palmella, e é por isso que os 
da commissão (orgãos elo mesmo P almella) já dizem que apenas se pagará o 
lllez pa.tssado, .acrescentando que quem não quizer ir para a ilha T erceira ou 
P~ra o Brazil, não eleve contar com a continuação elo soccorro, por isso que 
lao . ha dinheiro. O I tabayana e o Barbacena não dizem claramente que t em 
lav1do roubos, mas faliam em clesperclicios . 

Loneh·es7 8 ele março ele 1829. · 
Offi.c io 

(Coufidcueial) 

lU. mo e. ex .mo sr. - As negociações sobre os nossos ncgocios tornam-se bas
tantemente activas em Lonch·es e em P arís . 'l'enho successivamente informaclo a 
v. ex .a ele tudo quanto t enho podido saber, e se me t em communicaelo: o vi s
c~nde de A s seca Cl·eio que ig ualmente· tem posto a v. ex . !i ao facto elas n egocia-
Çoes que se acha tratànclo o mar quez de Barbacena . . 
. .o gabinete el e Austria , que até aqui mero espectador elas tentativas· r evolucio
nart~~ nada t em feito ·pela nossa causa, vendo agora que os negocios p ela inter
~'ençao ela Ing·laterra chegaram ao momento el e serem cliscut.iclos, apresenta-se em 
carnpo para como meelianeiro pugnai.· pela causa ela neta do imperador. Já o vis
Anele ele Asseca me tinha escripto sobre es te obj ecto, quando hontem o conde de 
r PP?ny, embaixador ela Ausrtria n 'esta curte, me veiu procurar, a :fim ele confe-
enclarmos sobre elle . · . 
·I ~ base apresentada por este embaixador para o r econhecimento prompto ele 
~ -re1 nosso senhor, é o casamento com sua alteza a senhora D. Maria ela Gloria, 
azendo.-se, porém, uma flw~io dos dir eitos el o modo seg-uinte : · 



186 

Sua magestaclo el-rei nosso senhor deve conservar os seu'S direitos, os quaJes 
lhe serão reconheciclvs pela Europa toda, e conservará alem cl'isto o .governo para 
sempre ele Portugal como soberano; deverá., porém, sua magestacle r e·conhecer na 
senhora D. Maria ela Gloria, ao menos como formula, os mesmos direitos, os q_uaes, 
ainda que r econhecidos no tratado que se faça, em nada deverão climinuir os ele 
sua magestade el-rei nosso senhor, para de facto e ele direito governar em Por
tugal. A Ansfria propõe-se a exigir de commum aocorclo com as 9utras poten
cias a particla ele sua alteza a princeza elo Grão-Pará l'lara Vienna, e até <:t idade 
ele se poder concluir o casamento se conservará n'aquella côrte; sem a fusão elos 
direitos cl'este modo em~nciacla, me repetiu mr. ele Appony1 nunca a Europa r e- . 
conhecerá o senhor D . Miguel como r ei ele Portugal. 

A minha r esposta ao embaixador foi como todas as que tenho dado sempre 
qno se me falla em . similhante materia; repeti-lhe, pois, que eu ignorava se sua 
magostade casava ou não com s11a sobrinha, o que essa proposta ainda não tinha 
sido feita ao governo portuguez, ele modo que elle poclesse dar uma decisão; en
tretanto que me parecia sua mag·estacle, ainda quando fosse ela sua real vontade o 
casamento, nunca pocl eria reconhecer na senhora D . Maria ela Gloria direitos que 
sua alteza não t em, e que a sua magestade pertencem por nossas leis funclamen
taes . Se o governo portuguez considerasse, como a Europa quer considerar, a ele
vação ele sua magestacle ao throno elos seus maiores como mua pura usurpaç~io, 
n'esse caso sua magestade, para obter ela Europa direitos que lhe nfio pertences- · 
sem, cederia parte cl'elles para obter uma outra parte; mas como o mesmo au
gusto senhor está persuaeliclo que o throno· lhe compete ele direito, e as armas 
t êem clcciclido, assim como a vontade ger::11l ela nação, que elle o possua ele facto, 
não pócle sua magestacle, nem o seu governo, aconselhar-lhe a ceder em outrem 
aquillo que só a elle exclusivamente lhe compete . 

Os tres estados elo :reino ele Portugal. r euniclos em c6rtes não formam, tal como 
se quer faz er acreditar na Europa, uma assembléa que ex1n·ima a vontade do povo 
contra o direito imblico europeu clecidiclo no congresso ele 1815 em Vienna; formam. 
unicamente um tribunal portuguez, qu_e sempre foi convocado em Portugal todas 
as vezes que tem sielo nec·essario decidir a quem pertence o throno portuguez; 
u so este, costume o lei não só elos portuguezes, mas ele toda a península depois 
de t empo immemorial; a assembléa, pois, que decidiu que era a el-rei o senhor 
D . Miguel I a quem o throno pertencia era legitima, e o clireito que ella r eco
nheceu o unico legitimo e verdadeiro para a nação em geral; não pó de, portanto, 
o governo de Portugal annuir de certo ás propostas que se lhe fi,z er em, sempre 
que t iverem pOl' base o r econhecimento pela parte de Portugal ele direitos ao 
throno em outra ]JCssoa, que não seja unicamente . na ele sua mages tacle el-rei 
nosso senhor o senhor D. Miguel I. 

O embaixador nada mais me respondeu e me segEtrou unicamente que nenhuma 
nação podia subsisti.r 1Jor muito tempo sem ser reconb.eciclo o ~eu governo, e que 
o csta.clo de Portug·al era critico sem o 1•econhecimento ele ~l-rei . 

Não podendo saber o que deu verdadeira causa a esta visita do embaixador, 
se com effeito são estas as vistas elo s outros soberanos, ou se, sendo outra.s, a 
Ausi;ria quer cmbaraçm· a negociaç~i.o, ign.oranclo com que condições o governo in
glez propoz ultimamente o casamento a sua ,magestade, sabendo alem cl'isto que o 
mm·quez de Barbacena tem tido varias conferencias com o príncipe de E sterhazy, 
embaixador da Austria em Londres, e sendo-me ele absohüa necessidade saber com 
exacticlão b quo ·em Loneh·es se passa a este l'espeito, n~i.o tendo eu possibilidade 
de ali ir conferenciar com o · visconde de. As seca, por nao dever agora saír de 
París, centro ele toclQs os trabalhos revolucionarios contra nós, assentei ele ex
pecl ir o aelclido Silveira, que, sendo porta.clo1· d'este o:ffici.o a sêllo volante ao vis
conele de Asseca, leva ordem para ficar dez elias em Lonclres ou mais, se forem 
precisos, a fim ele informar o visconde verbalmente ele tudo e de ter com elle a· 
conferencia que eu iria ter se não fosse, como acima digo, incompatível sair agora 
ele Paris . 

Não posso cleixar de segurar a v. ex. a que é agora a occasião elo governo por
tt1gt1cz declarar qual é o' meio pelo qual pretende obter o r cconhceimcnto ele sna 
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lUa.ges tade; a s negociações tendo realmente começado, qualquer proposta que se 
no ~ faça precisa de uma resposta, e o governo ing-lez e hespanhol não podem 
de1xar ele exigir, pelo muito interesse que tomam em que os negocias se clecidam 
de uma vez para sempre . 

. D eus guarde ~ v. ex. a Parí.3, em 11 ele março ele 1829 . -Ill."J? e ex. mo sr . 
Y1sconcle de Santa.rem. = Conde clct Ponte . 

No-ta 

Não tem por fórma alguma o abaixo assigna,do a intençlto de r esponder aos 
• pro:m.enores ela nota que elle t eve a h0nra ele receber elo marquez ele Barbacena, 

com data ele 6 elo corrente, porquanto seria entmr~a discussão ele assumptos 
que elle considera totalmente estranhos ao caracter e encargo ele s. ex .. a 

? abaixo assig·naclo tem meramente a repetir a declaração, que se viu na ne
cessidade ele faz er na sua nota ele 18 elo passado, que el-rei, seu amo, não póde 
r~c~nhec~r no marquez ele Barbacena direito algum ou titulo, como plenipoten
cmno elo impemelor D . P edro, ou s~j a na sua qualidade ele imperador elo Brazil, 
O~l .como pae e tutor ela rainha D .. lVIaria n, para fazer qualquer r eclamação offi
Ctal, ou exercer qualquer grau ele interferencia ácerca elas medidas, que sua ma
gestacle julgue nccessarias acloptar contra as tropas portuguezas n 'este paiz, em 
conscquencia das expeclições hostis, que se apromptaram nos portos de sua ma
gestade contra o governo existente ele Portugal. 

T ão IJOuco pócle o abaixo assignaclo aclmittir que o marquez de Barbacena se 
COJ?-stitua juiz ela conducta que convenl1a ~sua, magestade aclo1Jtar para com aquelle 
pa1z . Sua magestade suspendeu todas as r elações cliplomaticas com o governo por
tuguez ; todavia, sua magestade nfio se acha em gnerra com o reino ele Portugal; 
~) elo contrario, rus communicações commerciaes entr e os dois pa.izes não têem sido 
lnterrompidas ; e si1a ma.gestade manifestou des<=:jos de observar a mais rigorosa 
neutralidade na presente contenda. Acha-se em pleno vigor um tratado, que con
fer.e grandes privilegias aos snbditos britannicos em Portugal, et~ja execução foi 
ult1mamente exig·ida pelo governo ele sua magestacle . Similhantemente sua ma
gestacle ten;t. deveres· a cuiupr.ir; e sem duvida nfio permittirá que estado algum 
f stranho interfira na execnçfio elas estipulações de um tratado, ao qual se acha 
1gac1o, nem tão pouco no desempenho d 'aqnellas obrigações que l)ertenccm ao 
caracter de neutralidade que sua ll!lagestacle tão anciosamente" cles~j a manter. . · 

_Não obstante esta determinação ele sua magestacle, 6 verdade que o abaixo 
ass1gnaclo r ecebeu ordens de el-r ei para tratar com o marquez de Barbacena so
bre todos os assumptos que dizem respeito ao bem estar pessoal e futura sorte 
ele sua magestacle ficlelissima. Os desejos sinceros de sua magestacle, que muito 
anhela por empregar seus bons officios, a fim de effeituar uma·r econciliação entre 
os lU~:mbros ele mna família, com a qual sua magestade e seus p1·eclecessores têem 
l)Or tanto tem1)0 siclo alliaclos, restitninclo ao mesmo tempo a tranquilliclacle a Por
~lg~l, induziram o abaixo assignaclo a suggerir confide~cialm"~nte ao marquez ele 

a1bacena certas propostas, que submetteu á sua cons1deraçao, e que eram flm
da,.clas, quanto as circumstaucias o pocliam permittir, sobre os cleclaraclo .:J clesej os B lntenções elo proprio imperador D . P edro . E stas sugges tõcs, q~1e o marquez ele 
. ~trbacena não repete na sua nota ele 5 do conente com muita exactidão, não se
l ã.o J)resentemente o objecto ele ulterior cliscussã.o, porquanto o abaixo assjgnaclo · 
0
. nao desej a. Pareciam-lhe formar a base de uma negociaç~io, que podia em ul

tnno caso estabelecer um arranjo :final, que satisfiz esse ás r eclamações elas partes 
contencloras, pondo termo ás calamidades ele Portugal. Eram ele natureza . ta,l, 
~nanto. ~as presentes circumstancias par eciam offerecer o melhor aspecto ele mna 
1 llconcllwç~io entre o imperador D . P edro e seu real irmão . lVIas, todavia, nELO sfio 
~ is propostas britannicas, nem tão pouco n'ellas se acha si1a mag-estade interes
sac a por outra fórma que nKo s~ja pelo desejo de offerecer os seus bons officios, 
a fim ele contribuir para o ajuste final ele toclas as desavenças . O abaixo a~si
w~aclo esperava receber a cooperação elo marquez ele Barbacena para levar a ef-
eito um obj ecto tão importante, e por este modo testemunha'.L·ia um desejo simi-
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lhapte ao que anima sua magestade . A _ este desejo não póde cleixar de ser sensível 
o abaixo. assignado, porque ~ll~ _não é :filho cl'e~ s~ partido, gu_e activamente se 
emprega ~em perpetuar as 1msen as da guerra C1vll _no_s clomm10s portuguez0s ; 
pessoas ha, que, debaixo elo manto ela lealel~cle e patnotl~mo, se occupam e1~ pro
mover interesses particular es, ou em dar aJuda aos proJ ectos de uma facçao T~
volucionaria, algmnas elas quaes se acham e~pen~aelas _ em uma empreza, CllJ ~ 
objecto só se póele encarar com . ~orror, e q~w Jamms clmxou. ele cha?Jar sobre s~ 
a execração elo genero humano. · E_ cor:1 sentlme?-to que o ab_mxo ass1gnaelo se _ve 
obrio·adq a confessar que a expenenc1a elos ult1mos acontecnuen.tos, e a manmra 
com 

0 
que tem sido r ('lcebicla q nalq~ler prop?sta ele natureza conci~ia~oria, _hão con

tribuído para dar um caracter diverso d ac1uelle que elle clesepna ass1gnalar á 
inesperada e não auctorísada chegada elo marquez de Barbàcena com a sua real • 
pupílla a .es te J>aiz. · 

O abaixo assignaclo julga necessario concluir, assegurando ao marquez ele Bar
bacena que será impossível a sua mag·estaele continuar o presente estaclo ele suas 
relações com Portugal, ou ser t estemunha por mai~<> t empo elo estado ele confusão 
em que se acha aquelle paiz . O marquez ele Barbacena está já ele possê elas pro~ 
postas geraer> que, no p\'lnsar elo abaixo assignaclo, offerecem os termos r asoaveis 
de um arranjo elas desavenças existentes, os quaes são calculados para restituir 
a tranquilliclade a Porhlgal. Se o marquez ele Barbacena n&o se acha preparado 
para contribuir sobre as bases propostas para este fim desejado, sua magestacle 
não terá outra alternativa elo que a de procurar sem perda ele tempo o 9omple
mento -do objecto que tem em .vista por algum · outro methodo mais clirecto, mar
cha es ta aconselhada por uma attenção clevicla aos inter esses elo seu proprio povo, 

· assim como pela conservação da paz geral ela Europa. 
O abaixo. assignaclo aproveita esta occasião para r enovar a s . ex.a o marquez 

ele Barbo~~cena os protestos da sua mais alta consicleraç~to . 
Secretaria elos negociofJ estrangeiros, aos 11 ele março ele 1829. =Abeq·

deen. = A s. ex. a o marquez ele Barbacena, e te. 

Ofl:icio 

Ill. mo e ex ;mo sr .- Retminclo-se a commiss[o militar, Cl'eacla pelo decreto ele 
10 ele março, na sa;la elas suas sessões e á hora que lhe foi marcada, e querendo 
dar principio aos ti·abalhos para que foi m·eacla, se offereqeram á mesma junta as 
duvidas conticlas na nota inclusa, que t enho a honra ele levar ao.conhecimento ele 
v . ex. a para as fazer l)resentes á junta provisoria, a fim ele r esolver o que lhe 
parecer justo . 

Deus guarele a v. ex .a Angra, 14 ele março ele 1829.- In.mo e ex.mo sr . se
cretario elos negocios ela guerra. = Pecl1·o ele Sousa Canava1Y07 coronel elo 6. 0 re
gimento ele cavallaria e presidente ela commissão i . 

1 A miuuta da resposta existe n'um archivo nacional, mas falta-lhe data e assignatnra: eis 
o seu t eor : 

«A junta pro:vis'oria encarregacb ele manter a legi tima a.uctoridade da r a inha a senhora 
D. Maria TI manda declarar á cornmissão marcial, C!·eacla por decreto ele 10 ele mari}O corrente, 
em r esposta ao seu officio datado de 14 tarnbem .elo corrente, que inclui a uma nota · ~las cliflicul
clades que li mesma com missão se offerccem para dar-prü cipio aos seus tmba1hos; quanto á · 
lJrimcira, que as Telações originacs ele que falta não lhe podem ser r emettidas, porqtw ficam 
fazendo parte elo .decreto taml,Jem original, c1evcndo r egula.r-se pelas copias que se lhe remette
r am, tanto ele um a. como da outra; quanto á segunda, inclusa se lhe mivia a parte original do 
commanclante do destacamento a qne ella se refere; quanto á terceira., que foi pedida ao com· 
manchtute da força ~trmacla a relação das testemunhas que devem depor, a qtw.llhe ser{~ rm~wt
ticla quanto antes, devendo a commissào declarar primeiro o dia em que carece cl'ellas para se 
passarem as convenientes m;dens, a fim ele lhe serem apresentadas ; quanto à quarta, que o juiz 
relator fará cumulativa)llente as Jnncçõcs ele secretario ou escrivão; e quanto á quinta, final
mente, manda a junta declarar á commissão, qne ordenando o elccr flto da sua creação, qn·e ella 
jtllg ue os r éns summaria e maTcialmente, tem-lhe dito Cflmnto basta para que se prescinda das 
'form.alidacles ele um processo orclinario; quanto mais que o clecreto de 13 ele j aneiro, qtle creou 
ont1·a co:o:nu issão igmü a esta, o c1nal se ordenou :fizesse pai'te cl'aquell'outro, e se r emetteu co
}Jia, mui clarameat c es tabelece o modo como .os r éus elevem ser julgados, c, por consequcncia, 
o modo como o }Jroccsso deve ser r egulttdo." 
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Nota a que se refere o officio snpra 

Di:fficuldades que se offerecem à eommissão militar para dar principio· aos seus 
trabalhos : 

N 1. a A falta das originaes r elações dos vogaes da commiss~to e dos r éu s, qtw 
hao ele ser julgados, a que se refere o decreto ela creação. 

2.a A original parte elo sargento commandante do destacamento . 
3.a A nomeação elas testemunhas com que ha ele formar a culpa aos réus. 

. . 4. a Que se declare se o juiz r elator ha de simplesmente fazer as ftmcções de 
JUiz r elator, ou se ha de cumulativamente fazer ele secretario ou escrivão, e quem 
fará as vezes cl'este, no caso que o r elator as não deva pi·eencher. 
, , 5. a Carece, finalrp.ente, a commissão, que se lhe t~·ansmitta a lei marcial, para 
regular, segundo a mesma, o competente processo;- " 

Sala. das sessões ela commissFio em Angra, 14 de março de 1829. = P ed?'O ele 
SotGsa C'anctiXt?TO) coronel elo r egimento ele cavallaria n. 0 G e presidente da · eom-
nüss~io . · 

Decreto 

T endo consicleraç~Lo a que se acham presos a1gtms officiaes inferiores e sol
dados elos corpos ele milicia,s elas clifferentes províncias do r eino pelo unico facto 
cle nã:o t otem retmiclo a seus corpos, como eram obrigaelos, para debellarem a 
rcbellirto que principiou a manifestar-se na cidade elo Porto em 16 ele maio do 
anuo proxiiuo passado i e igualmente a que outros officiaes inferiores e soldados, 
por iclentica causa, se acham ausentes dos ditoa corpos : hei por bem, por effeitos 
da nlinha r eal magnanimidade, perdoar a tms e outros dos r eferidos officiaes in
feriores e soldados, presos e a usentes pelo mencionado facto, o castigo ele que se 
constituíram merecedores i ordenando que, soltos os primeiros e apresentando-se 
os seg·tmclos dentro do praso de tun mcz, continuem a servir-me nos corpos res
pectivos, sendo os ultimos mandados pelos generacs elas províncias servir nos 
contingentes elos setlS corpos emquanto se acharem reunidos. -

O conselho de gnerra o tenha assim entendido e fa.ça executar com os clespa
chos necessarios. Palacio ele Queluz, em 17 ·de março ele 1829 .= (C'om. a q·ub?·iccG 
de el-1·ei nosso senho1·.) 

Nota 

O abaixo assignaelo t eve a honra de r eceber a notu qtte s. ex. a o si'. conde 
~e Abercleen, principal secretario ele estado de sua magestacle britannica na r epar
t ição do s negocios estrangeiros, ll1e dirigiu em data ele 1.1 cl'este mez, e n~io pro
curará clissimular a penosa impressão que lhe ficou ela leitura cl 'esta peça. 
. Elle crê, todavia, inutil am·escentar novas explicações ás que já cleu por mo

ttvo elas expedições hostis que s. ex." assegurou haverem sido equipadas nos 
portos ele Inglaterra contra o governo que existe actnalmente. em Pórtugal, e se 
abs~erà elo mesmo modo ele as pedir sobre os horríveis proj ectos que s. ex.a 
a~trtbue a uma :&.1cção r evolucionaria, el e qué o abaixo assignaclo não tem conhe-
.Cilllento algum. . . . 

Emfim ·elle pedirá Hoe11ça a s . ex.a de nrio responder cousa alg·nma sobre a 
.r:probraçao que pessoalmente lhe é dirigida por ter chegado sem auctorisação a 
~ ,.g-laterra i exprobraçr-io que elle está certo ele nrio merecer, e pela qual alem 

CL tsso não teria que ju.>tiiicar-se, excepto na presença do imperaelor seu augusto 
arn.o. · 

~ O abaixo assignaclo se limitará, pois, s6inente a apresentar algmnas observa
Çoes, que eHe se julga na inclispensavel necessidade ele fazer sobre duas asserções 
qne. se contêem ·em a nota do sr. conde ele Abercleen : a saber , primo, que as pro
poslções que s. ex .. a lhe suggeriu, como as qt1e na sua opinião poderiam pôr um 
~erm~ {;s calamidades que affiigem PortugaJ., não estão bem exactamente enunciaJ 
!;8 em a ultima nota elo abaixo assignado . Secundo, que estas proposições n ao 

sao proposições britannicas i e que são ftmclaclas, quanto as circümstancias podem 
) ennittil-o, sob?·.e os desejos e intenções cleclaraclas pelo prO})rio imperador D. Pe
c ro. O sr. conde de Aberclee'Jl se lembrará., cm'tamente, que o aba.ixo assigna.do, 
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temendo com justa rasiio, como parece, os inconvenientes que poderiam resliltnr 
ela simples transmiss~c verbal de cornmunicações de mna natureza tanto mais ele
Jicada, quanto se trata dos interesses, não só ele sua magestacle o imperador do 
Brazil e de sua augusta, fillia, mas tambem da nação portugucza, teve cuidado ele 
lJCclir officialmente a s. ex.. a o f~wor ele fazer-lhe conhecer por escripto as bases 
da negociação de que o mbaixador ele sua magest.'Ldc brita.nnica na côrte do 
Bmzil t inha sido encarregado, com todas as alterações ou modificações que 
s. ex. a julgasse a proposito de f~~zer-lhes nas cirmrmstn.ncias actuaes. Sendo-lhe 
recusado este pecliclo, e havendo s. ex. a convidado o abaixo assignaclo para uma 
conferencia, em que lhe communicou verbalmente as sobreditas prpposições, o 
abaixo assignado se apressou na presença do sr. conde ele Abercleen a tomar a 
nota d' Uas, c a lcl-a para asscgm·ar-se da sua exacticlão com s. ex.a mesmo . Se 
a,pesar d'este cuidado, não pôcle evitar de commetter algum erro invohmtario1 
s . ex. a reconhecerá sem duvida a necessidade de acceder ao seu primeiro pediclo, 
que o abaixo assigllaclo renova, ·e de remetter-lhe as clitas proposições lJOr es
cripto. 

Pedindo este fa.vor, b abaixo assignaclo deve corntudo declarar, que nrio póclc 
considerar as proposições, que lhe foram communicadas verbalmente, senfi.o como 
emanadas do gabinete de sua magestade britannica, pois que clle não pensa que 
o imperador, seu augusto amo, depois elo complemento ela usurpação do throno 
ele Portugal, tcnh.a emmciado alglrma outra proposição alem das que o abaixo as
signaclo foi encarregado ele fa,zcr ao governo ele sua magestade britaunica,. e que 
infelizmente até este momento não têem podido obter o assentimento que sua ma
gcstade imperial se julgava com direito de esperar da parte elo intimo e poderoso 
alliaclo ela corôa de PortugaL · 

O abaixo assignaclo aproveita esta occasião para rcno·nu· as. ex.a o sr. conde 
ele Abcrclecn os prçtcstos da sua mais alta consiclcraçrio. 

Lonc1res, 18 de mar~o de 1829. = Mclll"qu,ez de Bcwbacena. 

Officio 

TIL mo e ex. mo sr. - Aproveito a occasião ele mn navio, que não obstante o blo
queio sáe hoje de Londres para essa ilha, a fim ele escrever a v . ex. a Ainda não 
chegaram as decisões que -a cada momento espcrfLmos ele sua magcstacle o impe
rador, decisões que devem ter a maior influencia sobre o andamento dos ncgocios 
de sua angt1sta filha, apresentando aos gabinetes ela Europa o imperador do Brazil 
como defensor dos direitos da senhora D. Maria, II

1 
c orga.nisanclo um conselho 

provisorio que haja, emc1uauto se não poclér instituir a rcgencia da carta, ele exer
cer legalmente as funcções elo governo. 

Lisonjeio-nie qtte a e. tas horas terão felizmente desembarcado ahi, nf~o só as 
tropas que foram nos dois navios Boliva1· e Hctyclen) mas tambem os r efugiados 
que successivamentc saíram ele Plymouth em trcs navios fructeiros, c no navio 
Conclessct ele Liv('J}·pool j porém, cmquanto o :não souber com certeza, fico inquieto, 
sobretudo com a noticia ele se acharem duas embarcações ele guerra elo usurpaelor 
cniZando n'essas aguas. 

A falta, a que allmli, ele noticias elo Brazil, torna-se tanto mais sensível quanto 
me constitue quasi na impossibilidade ele remetter a v . ex. a com a brevidade que 
eu dcs~java, e que as circumstancias elos bravos elefensorcs cl'essa ilha solicitam, 
os subsiclios pemmiarios que lhe tenho anmmciaclo, e que a rainha minha senhora 
por certo nao deixará ele enviar-lhe . Entretanto espero que vão tirando partido 
dos remu·sos, bem que escassos, que ahi existem, contando com a remessa ftltlU'It 
de soccorros, e.na certeza ele que os seus saques, segundo tenho avisado a v . ex.:., 
serão acceitos até á concorrencia ele f. 3:000 esterlinas . 

Logo que volte o navio B1·-iton) tornarei a cxpecl il-o com algLins obj ectos ele 
que julgo haverá escassez n'essa ilha, especialmente tabaco, o qu~ deverá ser 
vendido por conta do governo, que assim utilisru:á com este reclu-so; e convem 
que se prohiba a entrada elo tabaco ele Lisboa, visto que o go>erno rebelde re
cebe d.os COJltrataclores uma parte da sua r enda. . 
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'Supponho que existe n'essa ilha e nas vizinhas bastante urzella, que poderia 
aproveitar-se, se esse governo tivesse modo ele a mandar apanhar , e ele a r emet
ter consignada a esta embaixada para se vender aqui por conta ele sua mages
tacle. 
. Sobre esta e outras providencias analogas .reservo-me communicar a essa 
JUnta as ordens ulteriores cb rainha minha senhora, devendo, porém, este despa
cho servir ele auctorisação su"fficiente ·para se pôrem interinamente em pratica. 

Será conveniente que no fim ele cada mez essa jtmta me remetta, pa,ra subir 
à real presença, um r elatorio exacto das occorrencias mais essenciaes que disse
renl respeito: 

1. 0 
)}. clefeza cl ' essa ilha ;· 

2. 0 4- ac1ministraç!fo ela justiça para com os seus habitantes ; 
3.o A disposição actual elos animos na ilha, e relações existentes com as o'u-

tras elo archipelao·o · 
4 o o ' · Da r eceita e despeza do mez que finda. 
'l'ambem clesejarei , para que melhor possam r ecaír as providencias que sua 

lnag~stacle houver ele dar, que .s e me envie um extracto geral ela divida· passiva 
·c achy.a até ao ultimo ele dezembro elo anuo passado, ou uma esp ecie ele balanço 
geral, assim como Uiil. orçamento approximaclo ela qua1il.tia em que importará cl 'ora 
em cliante a despeza ele cada mez . 
n· ·Deus guarde a v . ex." Lonch·es, 19 de março de 1829.-Iu.mo e ex. 010 sr. 
· LOcleciano L eão Cabreira. = Mm·quez de ]Jalmella. 

Ofticio 

DI. mo e ex .010 sr .-Tenho a satisfação de certificar a v. ex ." que a rainha mi
nha s.enhora continúa felizmente a · gosar ela mais prospera saude. Sua mage·stacle 
~0~la um interesse ancio so em tudo o que diz respeito em geral aos seus subclitos 

1 
eis, Cl1ios sacrificios avalia ql1anto comporta a sua tenra idade, mas sobretudo 

embra-lhe a sorte dos constantes e denodados clefensores cl ' essa ilha, a quem· se 
l~r?põe enviar pela primeira occasião opporÚlll.a a bandeira que elles mesmos so
tcttaram, e ele que s'C tornam dignos em grau eminente. 

t Ürtlena sua magestacle que o governo d'essa ilha faça publico por editaes1 que 
endo çl.e levar ao conhe6mento ele sua magestacle a resenha e balanço ele todo s 

08 r~mos ele administração ela ilha, ta.mbem tem ordem ele elevar ao soberano co
ttlecu~ento qmLlquer r epresentaçfio que as a;uctoriclacles, corporáções ou pessoas 

1e qu~Zierem dirigir, na certeza de que serão immecliptamente providas, segtmclo 
C<unp~n· ao b em publico. 

NHo se havendo verificado o desembarque elo COl]JO debaixo do commando do 
lll~vrechal ele campo João Ca,rlos ele Salcbnha, que sua magestaele havia nomeado 
colll~auclante · ela força armada, mas sempre debaixo ela auctoriclacle cl'essa jLmta 
P~o~lsoria, c elo seu .digno presiclcnte na qualidade de governador n~ilita1> cm~· 
) e.me agora prevemr v. ex. •, ele ordem ele sua magestacle, e para mtelhgenma 
c a-Jllllta ·provisoria, que fi ca sem effeito a nomeação de João Carlos ele Saldanha, 
a qual sua magestacle ha por bem annullar, aincla mesmo no caso que o sobredito 
1~rechal ele campo torne a embarcar para essa ilha. Confia a rainha, minha se
~ . ora na fidelidade, p erícia militar e inabalavel firmeza ele v . ex.", que sab er{L 
e e1encler o baluarte ela legitimidade, em que se acha collocaclo, contra quaesquer 

8 0 \Ços elos sectarios ela usuxpação, no caso que se atrevam a atacal-o. 
ch Cor:s~a por noticias ele Lisboa que haviam desembarcado .artilheria e petl·e
c ~s Il:\j.lttares com que ameaçavam essa ilha, não se trata1lClo jit ele a mandar ata
h a1 00lll um corpo ele tropas, mas só ele a ter ploqueacla, e ele enviar quatrocentos 
.,0 ;-uen~ pata guarnecer a ilha ele S . Miguel. E de esp erar que o bloqueio, sobre-
•LlCto vmclo . . N • • 1 · t 1 ~ . agora o equmocw, nao seJa ngoroso, nem ne mm a Clllraçao . 
rel .Q11~ll'a v . ex . a r emetter-me, para ser presente à rainha minha senhora, um 
d ~~1'10 da organisação que essa jtmta houver de dar aos voluntarios que foram 
tat Yll1outh, pois muito convem, melhorando quanto possível a sua sorte,· suj ei-

os com-tudo a uma disciplina formal, clebaixo ele officiaes ele sufficiente caracter 

\ 
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c auctoricladc, a fim de que o soccorro enviado a essa ilha seja util e niio púra
mente nominal. 

Deus guarclc n. v. ex. a Londres, 19 de março de 1829 . - 111. 1110 c cx. 111 0 sr. Dio
cleciano Leao Caõreira. =Mm·quez ele Palmella . 

Oflicio 

(Exlraclo do 11.0 2) 

N'cstc pouco tempo depoi::; da. minha chegada. tenho já podido saber, por meio 
das competentes rccommenclações c1uc pude con cguir em Paris, que este go>erno 
é de toclos o menos disposto a r econhecer os legitimas direitos de el-rci nos ·o 
senhor á corGa tle Portugal. · 

A grande. habilidade e destreza com que se tem defeuclido aqhi a faccio sa 
usurpação d'elles, conseguiu infelizmente surpr chender as mais rcctas c csclare- r 

cidas intenções de sua magestade o rei dos Paizes B~úxos, que é a alma e o go
>erno todo d'cste r eino, sem outra alguma influencia nacional ou estrangeira, a 
não ser · a elo governo inglez. 

O ex-ministro ele Portugal, Lima, gosa aqui elo maior fnvor ele el-rci e tla fa
milin. real, assim como do ministerio e da côrtc toda. 

Os transfugas portuguezcs que aqui residem foram apresentados por clle á 
côrtc, que os recebeu c r ecebe ainda mui graciovamente, assim como· o núnisterio 
c corpo cliplomatico, ú excepção elo ministro de H espanha, o conselheiro de· es
tado c cavalh eiro Anduaga, fazenclo-lbe ass im a justiça que merece . 

Bruxcllas, 19 de março ~lo 1829. = T ·isconde de Canellcts . 

Oflicio . 

In. mo c ex. mo sr . -No momento ele fechar os officios que jà tl.nha feitos, 
chcg<1 um paquete elo Rio ele J aneiro, e apenas tenho tempo para muito á pressa 
enélereçar a v . ex. a estas duas r egras, acompanhan :to copia do discurso que na 
pros nça ele sua magestadc o imperad01· prommciou o conde ele abuga1, chefe 
da deputação portugucza, assim como ela. resposta que l11c deu aquellc augusto 
soberano , ct\jas palavras não dei-xarão ele ser ouvidas n'essa ilha fiel com o maior 
alvoroço, r csoando no coração de todos os Lous portuguczcs, e inspirando _os 111ais 
felizes prcsagios sobre o exito final ela nossa justa cam;a. 

Deus guardt} a v. cx.3 Londres, 20 ele março ele 1 29. - ru .mo c cx. 1110 sr. 
Diocleciano L eão Cabreira. =JJiarquez ele Pal1nella. 

Copia a que se rcf'o1•e o offici.o supr01 

Disou.rso 

, 'cnhor : -Os portuguezes fieis a vossa magestacle e ao seu juramento anima
ram-se a clirigi1· os seus votos á presença de vossa magc. ·tacle, em cuja granclcza 

•C justiça têem colloc~1clo as mais lisonj-eiras e b em fu.nclaclas esperanças: 
Estes votos acham-se expressados nas rcl)l'Cscntações que submissa e r csp i

tosamentc clepositâmos nas rcacs e irnparciacs m&os ele yossa magestadc, c sfio 
tão conformes á gloria e aos Yerclacleiros interesses ele vos a ma{)'cstaclc e clê sua 
angnsta ·filha (por quem estes mesmos portugttczcs arriscarão tudo), que honrando 
a qtwm os forma, Mio ele immortalisar o sobcrHno que 9s acolh u. 

Digne-se, pois, >ossa rnagestadc acccital-os c anntúr ás su1Jplicus elos lcacs 
portuguezcs . 

A mfw firme que fundou um impcrio Stlb 'dL sustentar a legitimidade c a 
carta. 

A sabe 1m·ia, que trauslnz em todas a.s clc1iLcrações ele vossa ma.gcstadc, . a
berá escolher os meios mais acertados para que o brilhantismo da sua gloria não 
·eja nem levemente maculado -e que mais convenham ás duas nações cujos des

tinos a Providencia confiou a >ossa magc tade no estado de separaçao e indepcn
dencia em c1ue se acham, e em r1ue. esperam ser para todo o sempre mantidas i 

, 
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po1:q~1e os l)Ortug uezes, senhor, estimando a naç[to ,brazilei1:a., nunca poderiam 
sohcttal-a em contravenção elos seus verdadeiros interesses .e ela ' sua hom·a. 

Cumpre, senhor, que a voz ele um soberano legitimo sôe na Europa, c então 
08 leaes portuguezes, os alliados da corôa ele Portugal e os amantes da legitimi
dade voarão onde a honra e o dever os chama. Então a augusta :filha ele mn tfio 
excelso monarcha brilhará no throno lusitano. Vossa magestacle despertará com 
0 seu ~ome a admiração elo mundo . e elas gel'ações vindouras. 

Resposta 

N Consulta:Qclo os interesses das duas nações brazileira e portugueza, a fim ele 
n~o comprbmetter a sua mutua inclepenclencia, que firme sustentarei, tenho resol
Vtdo obrar ele maneira tal, que mostre ao mundo i.nte.iro a determinação em que es
tou ele pugnar pelos clireitos ele minha filha, vossn rainha, e ele mmca· transigir com 
o tuiurpaclor da corôa portugueza 1• 

Oílic.io 

lll,tno e ex.010
- sr. - Acaba ele chegar o paquete de Buenos Ayres, que apenas· 

·~e demorou vinte -e quatro horas no Rio ele Janeiro, em consequencia elo que não 
1?uve tempo quasí ele. escr ever, e só recebi a noticia ele que sua magestade se 
dtgnára acolher com a maior benignidade . as r epresentações que lhe foram apre
s~ntaclas pela cleFtltação portug·ueza, e que no paquete que havia saído poucos 
cltas -antes e que já traz oitenta dias ele viagem, vinha José Antonio Guerreiro 
001n as decisões ele sua magestacle imperial ácerca elos negocias ele sua augtlsüt 
~a, e as novas instrucções que o mesmo soberano dirtg·e aos seus ministros na 
.rl.uropa sobre tão importante assmnpto. 

Sómente com a chegada ele José Antonio Guerreiro me acharei habilitaclo a 
poclel· annunciar a v. ex. a precisamente as intenções el e sua magestade o impe
rado~·· EntrE)tanto estas se eleixam asfjaz colligir ela resposta dada em· aucl.ienci:a 
pt1bh?a à deputação portugueza, ela qual me apresso a enviar, para conhecimento 
~ sa.ttsfação ele v . ex. a, a inclusa copia extrahicla elo DiaT·io júbm'inense ele 2 ele 
Jren·o, em seguida ela copia elo discurso pronunciado pelo conde ele Sabugal, 
Clefe ela. deputação. 
Ar D~ns guarde a v . ex. à Londres, 20 ele n1arço ele 1829. - 111. 010 c ex. mo sr. Luiz 

ltonto ele Abreu e Lima. = Marquez de Palmella . 
. P. S.-Depois ele ter feito e assignaclq este officio r ecebo cartas ela ilha Ter

~etru, , ele 7 elo corrente, co1n a mais grata noticia ele haverem chegado e clesem
:Pr·cac1o a salvamento na clita ilha os seiscentos refugiados que embarcaram em 

)'lnonth a 16 de fevereiro, consistinclo quasi todo esse numero ele soldados 
e >'oluntarios. V. ex." se lmnbr~trá de que n 'um precedente .officio cu jft anteci
fava com plena confiança o successo d'csta operação, e 'rejo agora, com o con
cntamento que v. ex. a p6cle imaginar, confirmadas as minhas esperanças e as

seg-Ltracla, mceTiante· o favor ela Divina Providencia, a clcf'cz::t ela ill1a TerceÍl'a 
contra toda c qm~lquer força que tente atacai-a. 

O fficio 

Ill. mo e ex.mo sr. - Antes de hontem constou-me ter chegaclo no dia anterior 
a esta cidade o visconde ele Canellas, e que o ministro <:le Hespanba, Ancluaga, 
)arcpa quem elle trouxera cartas ele recom~nenclação ele mr. Campuzano e do eoncle 
c a onte, tratava d e o introcluúr e apresentar ao corpo cliplomatico . 

E sta circumstancía ela conniveneia manifesta elo governo hespanhol, combi
nada com a conclucta anterior elo ~isconcle ele Canellas , seja cóns1)iranclo em no
vemb.ro. ele 1820 contra os seus consocios revoluciomi.rios, para fazer adaptar a 
bonstthução elas côrtes ele 1812, seja intrigando depois contra o ·seu legitimo so-

era:no e as instituições portuguezas, me serviu para insínuar ao embaixaelor ele 

· dim 
1

. Cons~a do periodico brazileiro citado no o.fficio immediato que a deputaçtto obtivera au
Z@r tbcta do tmlJCraclor D. Pedro em presença ela côrte, pelas onze horas da nuwhã ele 31 ele de

. 11 ro de 1828. 
l U 
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Inglaterra c1 uanto era ele recoiar que aquelle inclivicluo nã.o .fusse o agente ·secreto 
do plano ele r eunião 'IUO o govemo h es1Janbol j amais perde ele vista. 

Aquello embaixador, recusando-se a r eceber diplo1naticcmnente o visconde ele 
Canellas, pede ao seu governo instrucçõos para r egular a sua futura concluota 
áquelle respeito, e na sua ?arta a l6rcl Abercleen supponho que menciona1·á as 
r eflexões qu:e eu lhe suggen. 

Não me consta que nenhum elos meus 99llegas .tenha cocliclo às suggestões de 
mr. Ancluao·a tecebenclo o agente do govê1·no intruso . 

Quanto 
0 
á este governo , o . ministro elos nego cios estrangeiros me .assegurou 

hontem n ão lhe constar ainda a chegada elo visconde.; e como eu j~l1gasse dever 
fazer-lhe conhecer aquelle inclivicluo, nan:anclo-lhe os factos principaes ela sua fac
ciosa, turbl).].enta e incoher ente conclucta, ·ao mesmo tem}JO quo lhe expuz a mi
nha íntima convicção ele que nfto seria certamente este governo o primeiro a dar 
o fatal exemplo elo cl esprezo ela justiça e elos tão precqnisados princípios ela legiti
midade acolhericlo o agente elo nsurpaclor1 ·aql~elle ministro, ·não obstante ser mi
nucio samente r eservado, confirmou a persuasão em que eu me achava, acrescen
tando que fal'ia parte a el-rci ·seu amo elo qu e eu acabava ele lhe collllllunicar. 

SegLmclo a1;1 r espostas que me chegaram ela Hollanda, não creio que se IJO SfJa 
r cceiar a conclusf(o ele um emprestimo n'aquelle paiz a favor elo governo elo usur
pa,clor; porém mais clifficil será obstar it vendá ou á hypotheca ele joias· por parte 
elo mesmo governo . E,ntretanto ·eu tenciono, quando d'isso se tratar, publicar uma 
esp ecie ele protesto, eleclara:nclo não só nullas quaesquer estipulações a similluvnte 
r espeito, mas fazendo r ecaír sobxe os espectuaclores .a mesma r esponsal;>iliclade 
que as leis impõem aos que scientemente comp1·am ou ~lão dinheiro sobre obje
ctos roubados a seus legítimos· donos . 

D eus guarde a v . ex.a Bruxellas, 20 ele março ele 1820 .-:-lll.mo c ex.mo sr. 
marqucz de Palmella. = Luiz Antonio ele Ab1·et6 e L irna. 

O:fficio 

111.mo ·e ex.mo sr. -.:. PÕucas. r egoras clirigirei. hoj e a v . ex. a: 1.0
, porque o 

paquete em que. vem J . A. Guerreiro, e que já traz oitenta e tantos dias de via
gem, ainda desgraçadamente não chegou, e como v . cx. 3 me não mancloll segLm
clas vias; estou na perfeita ignorancia ele todas as importantíss imas communica
ções que o dito paquete eleve trazer; 2 . 0 , porque a affiuenci.a elas occupações tmn 
de tal moclo crescido n'estes ultimas dias, que absolutamente me não é possível 
escrever -lhe com detenção. 

Accuso a . r ecepção elos officios ele v. ex. a ele 13 e 26 ele janeiro, c ficando in
t eirado elo seu conteY1do, que é bem pouca coJisa, pois que v. ex. a em tudo sere
fere ao que traz o sr. 'Guerr eiro, e tmica:ro.ente me cumpre testemünh~.r a grande 
alegria com que os subclitos fieis ela senhm;a D . :Maria li rec~beram a noticia elo 
acolhimento que sua magcstade o imperador elo Brazil se dignou fazer á deputa
ção, e o peso que toclos elles j.ns tament~ dão á expressiva r esposta com que sua 
magestade honrou a deputação enviada pü'r sua augusta filha . Todos esperam que · 

·estas solemnes palavras sejam· seguidas por- factos que as confirmem e tornem 
efficazes , e todos confiam no caracter nobre ele sua magestacle imperial, ~ no in-
teresse. que toma por sua magestacle fidelíssima, que não deixará triumphat impH
nemente a usui·pação . Pócle v . ex.a afiançar que b em pouco será preciso por parte 
elo Brazil par.a obter este r esultado, o gúe tres o-u quatro fragatas e um modico 
aux ilio pecuniario é tudo quanto se requer para sustent~r a voz ele sua mag:es
tacle imperial. 

.T enho a maior satisfação possível em an-q.unciar a v. ex. 3 que já üesembar
caram mais seiscentos homens na ilha Terceira, sendo estes os qtw foram nos 
navios. Bolivar e Ilayden. Por noticias recentes ele Lisboa sabemos que as em
barcações destinadas ao. blo.queio cl'aquella ilha (que já se acha reconhecido pelo 
governo britannic9) regressaram em mau estado para o Tejo. Portanto.nfio existe 
agora tal bloqueio1 e fico sem cuiclaclo úcerca elos quatro ultimas navios que saí
ram ele PJymouth com o mesmo destino. 
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' Os navios lnclust·I'ÍOSO e p,:Nnto) put·tug ueze.) e o návio -d.i 'namarq nez CeC? 'O]JS 
.sanam com .refugiados para o Rio de Janeiro, ê ácerca cl 'estes repito [US mesmas 
J·ec~mmendações qne já varias vezes fiz a v. ex.a, sendo certo qlle a principal 
rasao ele .os enviar é a falta ele f'Lu1clos para o seu Sllstento n 'es te paiz . Em Ply-

. mouth ficam ainL1a quatrocentos inclivichws. · 
. C?s ~ei.s cento s hómens que saíram com o general Saldanha ficam po1· agora 

.clistnbluclos em Frm1.ça por v~trios depositos, e o governo francez presta-se /:1. sns

.tental-os. lYianclei intimar a João Carlo s ele Saldanha que, logo que a distribuição 
da tropa estivesse feit~.i cessava a sua commissão, e devia deixar ele consiclerar-s·e 
como commancla;nte em chefe, entendendo-se e1irec,tamente cada um elos cleposito11 

. ~0lll a legação de sila magestacle em París ; e j:Ct me consta que, não obstante a 
·lnfluenéia perniciosa que sobTe elle exerce l~oclrigõ--Pinto Pizarro, Cl~Os excessos 
.parecem t ender a Sllbmergir-nos n 'uma total anarchia, o general Saldanha clecla
.rá.ra que ía obedecer á ordem que lhe. enviei, em nome ele sua magestade. 

De Lisboa não ha noticia alguma inter essante .. Continúa o sy stema ele t eTror 
a_ augm.entar, e já se começou a derramar sangue, tendo no dia 5 cl'este mez 
.stdo .sacrificados 110 cadafalso cinco martyres da causa ela setlhora D. Maria ·n . 

. ~eus guarde a v . e.X: .a Londres , 23 ele ma.rço ele 1829 .-111. 1110 e cx .rr.o sr. 
conete de Sabugal. = JJ:fcm·q~tez de .Pctlmella . 

Ofticio 

(Exlraclo do 11 .0 78 ) 

.•· As declarações que o duque ele \V ellington fez ultimamente a Z ea B01·mudez 
SttG as mais posttiva.s: repetiu ·a este emba.ixaelor que ninguem mnis elo que ell e 
.ten1 defencliclo o govemo ele Portug~l, contra o qual es tá grautele pal·te ela EurGpa 
.e. em ~eral quasi toda a Inglatena, que, não obstante isso, elle, duqüe ele W e'llúl
gton tmlla podielo consegLür que a Austria declarasse que se conformaria com tüclo 
~nanto .o governo inglez fiz esse, e a mesma declaração fez ultimamente o governo ele 
· .. rança. O embaixador de H espa,nha e1isse mais ao Silveira, que muito feliz tinha 
Stdo el-rei nosso senhor em que o imperaclor do B1•azil não tivesse querido a~ceitar 

.a~ proJ2osições de lord Strangforcl, as quaes, sendo com as condições ·que cu a v, ex . a 
1~'idet, tinham comtuc1o por base a fusão dos di?·eitos, base esta que, se tivesse pc 0 acceita no Brazil, a Inglaterra e outras potcncias· sustenta.riam e obJ•ig;a.riam 
ortug~l a cuinprü: po!I' ser IJOr ellas proposta . 

· Pans, 2G ele 1narço ele 1829. = Conde ela T onte. 

Not a 

? abaixo assignaclo, principal secretario de cstaclo el e sua mages tacl·c na. r e
J!l~ttção elos nogocio·s es trangeiros, em r esposta. iL nota que t e'?'e a honra ele re
·~e er do mm;que:;r, ele ~~•rbacena, cla:tacla ele 17 do corrente, julga necessario offe-
1 ecer ·1 . l N l l . t l . " 
1 c _conste era:çao c e s. ex . a o estae o presen ·e c a nego01açao com o govemo 
~ ~ B~·Mal ácerca elos negocios de Portugal, b em como ponderar algmnas circum-
·~ '

1nc1as que acompanharam esta negocittção. · . 
p .Q.uanc1o o infante D .. Miguel, proclamado r ei pelas côrtes., assumiu a corôa ~1e . 
'etortugal, e o embaixaclo~· britannico, com os rerJresentantes das outras IJOtencias · lro ~ · · 
P hpeas, se r etirou ele Lisboa, sua magestacle n tl.o perdeu t empo algum em des-
J~'lc .ar um embaixador especial á côrte elo Rio ele J anei1•o'. E ste embaixador foi 

11~~~~ c?m aq"L~ella~ instrncç0~s que pa.recer?ID mais . convenier:t~s para e~eituar 
se na;qJo das mfehzes questo es que se ha·l"lam suscitado, e oovi.ar as mas con
[lefue_nc1:';2 que a culpavel conducia elo infante, sustentada, . como o. havia sido, 
·e ct na~ao portugueza, elevia produzir' nos ·interesses do imperador D . P edro 
.era a ;·amha D. Maria II. O object0, para o qttal sua magestac1e deu este passo, 
.e . l!lcto só a fim • de ·apressar o r estabelecimento ela tran.quillidacle em Portugal, 
8{1~'>en~1o po~sivel, · afastar aquellas ca"Llsas que mneaçavam a destruição total ela 
"'a' _l)l Ospenelac1e, mas igualmente l)ara clGor testemlmho da solicitude que sua 
"-<te gestacl . . 1 . . · c e mmto tm1a a pei.to r e sentia a pró el e üma f:1.milia., con.1 a qüal sn[b 
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magestacle e seus predecessores tinham por tão longo período tido íntima allíança. 
O embaixador de sua magestacle recebeu instrucçõcs para se assegurar elas iw 
tençõcs ele sua magcstaclc imperial, em conscquencia elos acontecimentos occorri
dos em Portugal, e as propostas, que foi encarregaclo ele fazer, eram fundadas 
nos conhecidos desejos e intenções do imperador D: Peclro, modificados, toda-..D.a, 
por maneira tal que a situação diversa ele Portugal pm·ecia tornar inevitavel. 

Foi . pois, com satisfação qne sua magestacle ·soube que, na chegada do seu 
cmbaix'ador ao Rio ele Janeiro, este havia recebido a certeza por pm·te elo impe
rador D . Pedro, ela sua dete1·minaç!io ele obrar conforme as cireumstaneias cl'esta 
importante e cliffieil conjtmctura em harmonia com as opiniões e·conselhos ele sua 
magestade e ele sua magestade imperial o imperador da Austria. 

O embaixador ele sua magestacle foi, alem cl 'isso, informado que o marqucz 
de Barbacena, pessoa cmmnissionada para conduzir a joven rainha a Vienna, ti
nha sido munido de plenos poderes, antes ela sua partida elo Brazil, para ne
gociar e concluir 1un arranjo ele todas as desavenças debaixo de principias de 
tolerancia e reconciliação. Não foi, pois, sem ce1ta. admiração, depois da chegada 
do marquez ele Barbacena ft InglatelTa, que o abaixo assignaclo recebeu uma re
clamação de s. ex. a, fundada sobre as suppostas obrigações de trataelos, a .fim 
que soccOlTOS effectivos fossem prestados por el-rei 1 seu amo, com o intento ele 
cooperarem })ara a conquista do throno de Portugal a favo1: da rainha _D. 1\faria II. 
A esta reclamação o abaixo assignaclo replicou pelo modo que, na opmií'to do seu 
governo, era consistente com ·as estipulações dos tratados existentes e com a po
lítica que a Grau-Bretanha tinha acloptado . 

O abaL~O assignaclo suggeriu sttbsequeútemente, em uma conferencia que teve 
com .o marquez ele Barbacena, certas propostas que entregou á considm·ação de 
s. ex. a, que sendo adO}Jtaclas poderiam, provavelmente, produzir tun arranjo. final 
e satisfactorio. A 1·epetição d'estas pxopostas, que se enmneram na nota do maT
quez de Barbacena de 4 do corrente, não é essencialmente falta de exactidão, 
exceptuanclo talvez a omissão de s . ex.a, em mencionar a jomaela a Vienna ele 
sua magestade ficlelissima, inclispensa.vel pam. o pacifico cstabeleéimento do seu 
uominio em Portugal. 

O abaixo assignaclo não se recorda ter sugg·erido opinifio alguma iLccrca ela 
carta ou constituição d~tda pelo imperador D. Pedro e ultimamente de'l.Tibada pela 
prospera usm·pação do infante D. Miguel. Mas não tendo a Gran-Bretanl1a tido 
parte algtuna na formação d 'aquella constituiçao, e o governo britannico desejru1do 
promover a extincção de todas as dissensões civis, não se acha certamente pre
parado para tornar este assmnpto materi.a ele tuua proposta ácerca elo arranjo dos 
negocios ele Portugal. Pox outro lado, o abaixo assignaclo recommenclou a decla
ração ele uma amnistia para todas as offensas políticas, e ainda c1ue não deixa ele 
conhecex o inconveniente da interferencia de tuú. estado estranho, em uma medida 
de similhante natureza, é ele opinião que esta eleclaraçrlo, que escapou á observa
ção do marqtlez de Barbacena, eleve ser uma parte importante ele qualquer trans
acção que tenda a segm·ar a tranquilliclade e ventura. elos domínios portuguezcs . 

Todavia, sendo as pxopostas. elo abaixo assignaclo de natureza confidenci"al, nlto 
devem ser olhadas como propostas definitivas e não são por fórma algtuna bri
tannicas, senão c1uanto se julguem o effeito elo interes:e que Sll!;'l magestacle toma 
na prosperidade ele Portugal e ela dynastia ela casa ele Bragança. Foram ellas 
principalmente fundadas sobre os desejos e intenções expressadas pelo proprio 
Í}nperador D. Pedro, e o abaixo assignado cles~ja especialmente fazeT menç~io 
n'esta occasião ele que o complemento elo casamento entr e sua magestacle ficlelis
sima e o mfante D. Miguel, eleve ser totalmente o resultado ele uma determina
ção adaptada e repetidamente annunciacla por sua magestade imperial. O abaixo 
assignado el~seja assegnra~· ao marquez de Barbacena1 qne tal proposta jamais 
podia ter ongem em el-re1, seu mno, sendo de t~tl natureza que eleve a :fin11l ser 
unicamente decidida pela sabedoria elo pae e tutor natural de sua magestacle fidelís
sima. Ás propostas confi.denciaes elo abaixo assignado não tem o marquez ele Bar
bacena dado r esposta alguma, mas n'este intervailo receberam-se n'estc paiz no
ticias elo Rio de Janeiro, calculadas para suspcneler em o progTesso ele qnalqaer 



neg(i)ciação. Parece que sua mages tade imperial declarou publica e solemnemente 
uma resolução, que é. totalmente opposta aos principias dó arranjo, que anterior-

. mente se p1·opunha, e para o qual o m~rqnez de Barbacena estava auctorisado a 
~ratar.: O embaixador britannico foi, "alem el'isto, informado por sua magestaclc 
lmpel:!al, que· outro agente bra.zileiro seria ma.nclaclo á Europa, a fim de obter in
fo~nlaçã.o addicional e exigir res1Jostas a certas· quest0es, até á chegada elas quaes 
sua. magestacle imperial clemorarifl. a declaração da exacta conclucta que elle jul
y~ra. ~roprio acloptar . Como o cavalheiro Guerreiro já ~i~a partido do ~ió ele 
t~~.no, a sua chegada ~ I~glaterra eleve-se esperar clw~·1amente, e entao po
e er ,~ dar-se a esta negocraçao um novo caracter . Qual SeJa a natureza ou a ~x
ten~a0 d0s poderes e instrucções do marquez de Barbacena, não pretende o abmxo 
ass1gnaclo inquirir, mas, rias presentes circumstancias, confia que s. ex.a não es
t.ranhará que o informe, que o respeito devido ao caracter e dignidade de .el-rei, 
seu .a~o, d devia compellir a esperar, àté que recebesse alguma explicação sobre 
procedtmentos tão incongruentes e contradictorios . · 

. O ~b~ixo assignaclo r enova ao marquez ele Barbacena os ·1Jrotestos ela sua 
ll1als clistmcta consideração. . 

_Secretaria elos negocias estrang~iros , 26 ele março ele 1829 .=Abenleen. 

Carta reg·ia 

Antonio Pinheiro ele Azevedo e Silva, vice-reitor ela universidade de Coimbra : 
Ett el-rei vos envio muito saudar . Por justos motivos que me foram presentes, 
sou servido determinar que a tmiver sidacle ele Coimbra renove no principio· ele 
outubro (1o ·Corrente anuo o exercicio elas suas ftmcções litterarias, e que pa.ra 
:.sse fim se }Jroceda, desde o mez ele maio proximo, aos actos e exa.mes necessa~ 
llos, mandando-se a:ffixar, na fórma usada em taes casos, edital por onde conste 
a t~d~s os interessados esta minha r eal determinação, e fazendo vós as mais dts. 
rOSlÇOes e danelo as ordens que for em r equeridas, tudo na conformidade dos es
~tutos e outras leis acaclemicas, que quero que se guardem em pontual e estricta 

0 Jserva.ncia, bem per suadido de que uma elas causas principaes e immecliatas ·elo 
pouco prog~·esso dos estuaos ela universidade e elo notorio extravio moral ele grande 
parte elos· seus alumnos nos ultimos annos foi a r elaxação e desprezo das r egras 
preshriptas pelo· zêl<.> e sabedoria elo seu glorioso r estam·aclor e dos augustos mo
n~r._,c as que lhe succecleram; e de que o meio mais natural e e:fficaz ele occorrer 
~ ~o graves damnos é r estituir e manter firmemente aquella observancia, a qual~ 
~~r tanto, vos . enc~nnnenclo muito A e a ~o elos os lentes e pro_fessores, que não cl~-
, n~ nem podem 1gnorar que o zelo d1screto no fi el cmnpnmento elas suas obn
~afoes ou a falta cl'elle ha ele trazer comsigo ou a venttua ou a ruiua elos parti- · 
. u ares e de todo o estado, e que por isso· mesmo eleve entrar como parte muito 
1~)0rtante no conceito que eu fizer ela sua capacid~cle e prestimo, oú para os 
P .~~ver . ou para os estranhar conforme o seu meremmento . O que me pareceu 
parhc1pa:r-vos pm~a que assim o tenhaes entendido e o executeis . 
t _Esc~·rpta no palacio ele Queluz, em 27 de março de 1829. = REI. = P ara An

oll.!:o Pmheiro de Azevedo e Silva, vice-reitor ela universiclacl e ele Coimbra :1.. · 

1 E' . . . . ~ . • . . 
bem l s-aqm.rnais cluas ch sposiçues que teem analogia com o mesmo assumpto, expedidas ta,m-

P8e a rep·a,rtição ela r eforma geral dos estudos : 
pios" endo muito necessario evitar }Jelo modo possível que aquelles mancebos que, em princi
dade ee costume~, se têem infelizmente ·apartado elo bom caminho, se ajtmtem n 'essa universi
cxtra . co~tarmuem os de que se presume com fundamento que ainda não têem padecid.o 
exa1~1~10 

: e sua;. magestacle servid9 ordenar que nenhmn estudante seja aclmittido a ~e~o ou 
rcs}lect~ a ll?att:lctua sem que apresente, sendo secular, folha corrida no geral e corre1çao do 
cornpo -~"0 clistncto; sendo ecclesia;stico sujeito a qualquer elos o1·clinarios, attestação ele bom 
}lreladi am~nto passada pelo seu vigario geral ; e, sendo ecclesi~.ts tico regular, attestação do 
Pillttic·0 mawr da sua congregação, al em da elo prelado local. O que ele ordem elo mesmo senhor rf0 a v. s.a para que assim se execute. 
l7ize~.__:_1S · guarde _ a v: s.• .Palacio de Queluz, em 22 de abril ele 1829.= .F'mncisco, Bispo·de 

, 8 t. Antonw Pmhe1ro de Azeveclo e Silva., · · 
rario eeudo certo que a seria applicação da mocidade acaclemica, para o aproveitamento litte

conservf!,ção elo seus bons costumes importantíssima, _se determina muito pela exacção 
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El-rci nosso senhor, attondenc1.o ao quo v . s.a informou do.s estudantes cl'essn 
tmiversiclacle, elo que se oomptmha o. chamãclo b~talhrio ele vohmta:·ios acaclemicos 
orga1úsaclo em Coimbra no anno leotlvo ele 1826 para 1827, c CUJOS nomes cons
tam ch relação que baixa ·assigm:cla p~lo official ela secretm'ia Gaspar L~úz cl_e 
Moraes : é servido ordenar qpe seJam nscaclos IJerpetuamente., tanto ela umversl
üacle como elo real ~ollegio elas arte~, a fim ele que sujeitos que~ deram ta:p.tas c 
tamanhas provas ele índole pervertida e de estragada moral não possam para o 
cltante servir de ef)canclalo e cmm:nunicar funesto contagio aos mancebos que, con
servando aincl~ bons princípios e bons costume.s, se acham comtuclo expostos, em 
rasão ela verdura clQs annos e falta ele conhecimentos pnvticos, a desviar ~ cGr
l'Omper"se por e:ffeito ele artificiosas persuasões e pela infht<:mcia perigosíssima cloB 
maus exe1nplos. O qüe ele ordem ele sua magestacle participo a v . s:a para sua 
intelligencia e execução. 
. Deus guarde ·a v . s.a Palacio - cle Qücluz, em 28 ele março ele 1829. = F?'Ctn
cisco 1 Bispo ele Vir,:et~ . =Sr. Antonio Pinheiro ele Azevedo c Silva 1. : 

pontuH.l com que se guardam as leis que regulam os ·actos e exames: é sua magcstaclc serviL~O 
ordenar que v. s.• clê a maiOl' attenção a este gravíssimo objccto, fazendo executar impreten
velmente, ·assim pelo qt1e respeita á substancia, como pelo que respeita á fórni.a c occasião dos 
actos, tudo o quo tuahclan1 a.s leis o instrucçõcs, ainda quando á vu]gar prudencia possa pare
cor superfluo i requerendo dos examinadores, a quem este antecipàclumente será lido nas ros-. 
11octivas COJlgrcga.çõos, o maior empenho em indagarem o toda a inteireza em julgal'em da 
su:fficioncia littcraria elos mancebos que examinam, muito em especial nos actos elo bacharel e 
elo formatura, em que aquolla indagação e inteiro juizo elevem perfeitamente conformar-se com 
o espírito o mesmo com a. letra. dos estatutos i e rccommcncla.nclo todo o rigor, quer no tocnnto 
á moralidade, quer no tocante á littei·a.tura. dos sujeitos, nas informações, e o sogroclo invioh~
vol quo lhes é essencial, e para. cuja renovação tom sua. magcsta.do dado ultimamente proyl
cloncias. E outrosim manda. o mesmo augusto. senhor advertir a. v. s.n, quo não só do falta mmto 
nota.vol, quo não é elo ospera,r, mas ainda. elo qualquer falta. c quebra em pontos tão relevantes, 
devo dar immoclia.ta.mont.o parto bom circumsta.ncia.da., a. :fim de qtle sua ma.gestaclo ordene o 
quo for ·mais justo. O quo tudo parti<;ipo a. Y. s." pm·a. sua. :fiel execução·. · . 

"Deus gua.nlo a v. s." Pala.cio elo Queluz, em 27 elo abril elo 1829. = Fmncisco, Bispo de 
Vize1t. = Sr. Al1tonio Piuheiro ele Azevedo e Silva.» 

1 Seguem-se duzentos setenta o sete nomes, inclui elos tambem na "relação a.lpl1_a.lJetica. elos 
es tudantes e . mais inclividuos riscados ela un ivorsidade por ordens regias elo 29 elo abril e 23 

· de julho cle ·l828 o 28 ele março de 1829,, publicada na. Gctzcta rle Lisboa e outros periodlcos, 
quo não transcrevemos, visto cousta.rem já do tomo rn, pa.g . 4..L!7, e IV, pa.g. 850 i cita.ncl0 a.pe
:r,a.s Antonio Correia ele lVIesqui ta., Mathia.s ela. Costa. Pereira. Duarte, Miguel Lu i~ Helll'iquos 
do Aguiar o Urbano elo Figuoü·cclo, os qua.es não figuram na.s listas .elas praças clo,s dois bata
lhões de volunta.rios a.ca.demicos organisados em Coimbra. O numero to'ta.l elos banidos durante 
a. referida. epocha ascende a. quatrocentos cinooenta c sete, ac~·cscenclo pouco· depois mais qua
tro, conformo se vê elo seguinte avi·so : 

"Levei á presença ele el-roi nosso senhor o oHi.cio ele 18 elo co1Tente, em quo v. s.• dá conta 
de ter mandado J'isca.r ela tuüvorsicla.de, como sul>s·ttoncial e essencia-lmente implicados na culp~~ 
do cbamaclo batalhão de >ohmta,rios acaclomicos, quo n'oss(t cidade ~o formou no anno ele 1826 . 
para 1827, os. estudantes Francisco Maria de Freita.a Jacomo, do 5." anno ele leis i Francisco 
Assis de Carvalho, elo 5.0 do medicina i Francisco Antonio elo H.ogo, do 4.0 anuo ele ca.uones i. 
c Fnmcisco Josó Vieira, elo 3.0 tambom ele canoncs: o sua. magcstado, porque este procedimento 
elo v . s." foi plenamente conformo ao ospiúto ela ordem d'e 28 de março cl'este UJmo, que man
rlot1l'iscar todos os indivíduos quo pertenceraJ!l ao dito batruhão, h a por bom approval-o com à 
fundado em factos bem certificados o como parte ela devida execução d'aquella real ordem. O 
quo participo a v. s." para sua intelligonda.. 

"Deus guarde a v. s." Palacio do Qt1eluz, em 27 ele j tllho do 1829. = F1'Ct?~cisco, Bispo de 
Vú;cu. = Sr. Antonio Pinheiro ele Azevedo e Silva.» · · 

Visto alluclir-se a batalhões liboraos formados eú1 Coimbra, vem a propositq tra.nscrevct 
aqui os nomes elas posso_a.s pertencen~os ao corpo acaclemico niiguelista; quo fe~ ·pa.rte ela. cliv!si:'í.o 
rla Vn.!=!guarcla ·elo exorClto do _oporaço~s no anno ele 1828, documento obsequiosamente env1aclo 
a ped1do nosso pelo sr. Joaqmm Ma,rtms ele Ca.rvallw, um elos mais clistinctos c0llcccionadorcs 
de· curiosissimos subsiclios para a llisto1'ia pa~ria cl'oste seculo. 

Lo Capitão, João Galvão ele Origny Sousa Mexia, capitão ele oavalla.ria n.0 8. • · 
2.0 'l'enonto, Diogo José Vieira ele Noronha., filho elo Henri:quc José Vieira, elo Gt1imarãcs1 

da '5. 0 anno de leis. . 
· 3.0 Alferes, Francisco Josó ela Costa Carvalho o SilYa, filho do Manuel José ela Costa, de 

Quolnz, comarca de Lisboa, do 5.0 amJo ele leis . . 
4.° Capellão, Fr. José Mm·ia. Alvares de Araujo Torres, filbo de Bm1to Manuel Alva,.res R1· 

beiro Torrefi, elo Vianna, elo 1.'' nnno do tbcologià, cl~L ordem dos prégaclorcs. 
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Of.ficio 

lll. mo c ex. mo sr. -Tive a homa ele receber o despacho eircular ele v. ex. a 

co~ data ele 20 elo corrente, o qual me causou a mais :viva satisfação, tanto peJos 
fehzes presa.gios que dimana.m elo bom acolhimento feito por sua magestacle o im
teraclor elo Brazil á deputação portugueza, como pelo clesemb.arque de seiscentos 

0lllens mais na ilha T erceira, que parece eleverem assegurar· aquelle ponto con
tra as aggressõ~s elo usurpaclor. Felicito-me com v. ex..a. por estes primeiros re
su~tacl~s elos seus esforço s, que p1·omettem já a libertação ela patria elo. jugo san-
g1tlnano e monstruoso. que a opprime. . . 

N Segundo as informações que .tenho podido obter, o, visconde ele Canellas ainda 
nao. tratou n 'esta ciclacle, onde permanece, ele rregocio algum pecuniario, porém 
~onsta-me que elle tivera alguns offerecimentos por parte cre duas casas de Lon
c ~·es, ele duas ele Pal"is e de 1.una ele Allemanha. Não tenho, portanto, julgado 
atnda necessario ele publicar o pTotesto, incluso por copia, elo. qual tenho prom1Jta 
~ comlJetente traclucção hollancleza, para ser inserida nas gazetas elas p'rovincias 
c 0 norte cl' este J:eino. · , 

O em.baixador ele Inglaterra n 'esta côrte recebeu instrucções sobre o modo IJOr 
qne deveria ti·atar o visconde ele Canellas. Lorcl Abercleen lhe declara qué os 
agente~ de D . Miguel, tanto em Londres como em París, não têem sido official 
nem cl1plomaticamente r ecebidos, tendo-se evitado escrupuJosamente todo o acto 
~?-e poderia implicar o r econhecimento ele D. lYiig·tLel; que se lorcl Stua:r:t em Pa
n s tem visto mais ·frequentemente o conde da Ponte, era isso mera consequencia 
ele suas r elacões anteriores de amisad.e . N 'est es termos o embaixador me declarou 
~le ~ão rec~beria o visconde de Cap.ellas. E ste _por ninguem tem · sido at6 agora 

cebrclo, excepto por mr. Ancluaga. · 
Não elevo deixar ele. dizer a v. ex. a qRe aqui me consta que o conde ele Bom-

d 05 ·~ Medico, Antonio Augusto elas Neves ~ Mello, filho de Antonio José das Neves e ·lVIello, 
c ounbra, do 6. o anuo de m ediciua. · 

do • G.o Sargento, H emiqlle Machado Pereira Pinto, filho de João Pinto Machado, de 1\íiomães, 
o.o anno de leis. 

rch- 7:\ Sars:entó, Joaquim Romão de Araujo Pereira, fil)10 de Francisco José ele Araujo Pc
a, c c Len·ia, elo 5. o auno ele leis. 

au S.ol Sa~gento, Joaquim Sanches Semcdo, :filho de J osé Sanchcs Semeclo, ele .Alcains, elo 5.0 . 
no c e lcrs. · 

auu 9·do Sa~·gento, Pedro ela Costa Barreto, filho ele Pedro ela Costa Barreto, ele Lisboa, elo 5.o· 
o e lers. 

de 0
10·o ~oldado, Joaquim José ela Conceição de Figueiredo Guerra, filho ele paes incognitos, 
onden::a, bacharel formaclo em canones. · 

rell~ · o Soldado, Antonio José F crrei.J.·a de Sousa,.f:Uho de J osé de Sousa, de Coimbra, bacha-
ormaclo em. canone. . . . 

ele .l 2:,o Soldado, Antonino Ribeiro de. Carvalho, filho de José Antonio Ribeiro cl~ Carvalho, 
arzedo, elo 5. 0 anuo de leis. 

do 5 ~B.o Soldado, J osé Antonio ela Costa Salgado, :filho ele Manuel Antonio Salgado, ele Viclago, 
· anno ele theologia. 

e B;~.o Solda~o, Antonio Maria ele Mello Carvalho e Brito, filho ele Luiz Honz:llga de Carvalho 

1•0 • de Cormb1·a, do 4. 0 anuo de leis. · . 
Oam ,o.o Soldado, João Antonio Ribeiro Gaspar, :filho de Bento José Gaspar, elo Louriçal do f6\ elo 4. 0 anuo ele l~is. . . . . . 
Basto ·d Soldado, Joaqmm Terxerra de Carvalho, filho ele Ignacw Tm.:x.cll'a de Carvalho, de 

1.2. 0 4. o. anuo ele leis. · 
clone 1 ~ Soldado, José ele ·Menclonç.a C~rdoso Figtleira de Azevedo, filho ele Sebastião Men'is ardoso ele Azevedo, ele Braga, do 4.o anno ele cimoues . • 
Costa ·; Soldado, Aclolpho Manuel Victorio ela Costa, filho de Emygdio Manuel Victorio ela 

19 ~e ,Sotn·e, d0 3.0 ~uno de philosophia. . · . . 
Laza .: Soldado, Antomo elos Santos Pcrei.J.·a Cardoso, filho de Douungos Pererra Cardoso, de 

-2B~' elo 3.o aunoN de mecli~ina. . . . . 
tl.eal j Solclaclo, Joao Antomo Bapt1sta e Sousa, filho de José Manuel Bapt1sta D1as, ele Villa 2 c o 1. 0 anuo ele meclicina. · · 
Saaltal.~I S~lclado, .Jfrancisco José de Azev.eclo Lemos, filho ele Antonio ele Azevedo Lemos, Cle 
Wio'r~u .t a:na de Villar, elo 3.0 ·anuo ele canoues. - F erido e prisioJ;teiro na acção ela Cruz elos 

22v~s ele 24 de jtmho de 1828. . 
elo 3 o • Soldado, Luiz Bt11ptista Dias Parreira, filho de João Baptista Dias Ferreira, elo Perto, 

· auno de cano11 Cs. 

•. 
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bcll:es ja,htára em uma casa ingleza com o visconde de Asseca, aonde, todavia, a 
conversação não vor;:;ou sobre IJolitica. 

Deus guarde a v. cx.a Bruxellas, 29 ele março ele 1829. -111.":10 e ex.mo sr. 
marquez de Palmella. = L~biz Antonio de Abt·e~b e Limcb. 

Oflicio 

111. mo e ex. mo sr. -Havendo sua magestade consegu~clo o ref()rçar sufficient"e
mente a guarnição da ilha. Terceira, não obstante o fatal acontecimento que re
pelliu para os portos ele França a dtvisão que tinha saído de Plymouth ás ordens 
U.c João Carlos ele Saldanha, faz"se hecessario actualmente sobre estar nas expe
dições para a dita ilha do resto dos emigrados que ainda fica em Plymouth, não 
só porque seria expol-os com risco imminente, p1as tambem porque a accumula
ção ele maior munero ele emigraclos elas classes sulJertores na ilha Terceira, longe 
de procluzir um bem, desfalcaria inutilmente os recursos a~aquelle peql!l.eno terri-
~~. . 

Resolveu, portanto, a rainha minha senhora, depois ele tomar em consicleraçlLo 
os inconvententes que se encontram nos clifferentes partidos que havia a seguir1 

designar para resiclencia futura elos refugiados que ainda estão em Plymouth a 
Bclgica, . por ser paiz onde pócle viver-se commodamente com muito maior econo
mia elo que em Inglaterra, ao mesmo tempo que o transporte para lá não será 
muito clespeuclioso. 

Confidencialmente direi a v. ex. a que não pareceu opportuno enviar estes in
divíduos para França, por isso mesmo que sua magestacle christianissima est~í 
generosamente contribuindo para a sustentação dos outros que lá se acham, e que 
haveria uma falta de clelicacleza, em. taes circumstancias, em lhe enviar novos 
hospedes que lhe fossem pesados, ao mesmo tempo que parecia incons·equente se 
sua magesta;de quizesse fazer tuna clistincção entre estes e os outros subclitos 

23." Soldado, HeliodoTo Josó Rodrigues Aguiar, :filho ele Filippe José Roclrig·ues Aguiar, 
de Lisboa, do 3. o anno de leis. · 

24.0 Soldado, Franciseo Maria Cabral de Sampaio, :filho ele José Antonio Dias Sampatio, 
de Villa Real, do 2.0 anno jut'idico. 

25. 0 Soldado, Gil de Figueiredo Alcoforado de Azevedo Pinto, filho de Gil de Figueiredo 
Alcoforaclo de Azevedo Pinto, de Pereira, do 2.0 anno jurídico. 

26.0 Solda6lo, José Antonio Teixeira Coelho, :filho de Jeronymo Teixeira Coelho, de Villa 
Real, do 2.0 anno jurídico. 

· 27. 0 Soldado, Antonio Cabral Correia ele Lacerda, :filho de Francisco José Monteiro Ca.
bral, da villa de lVIeda, logica. -Ferido e prisioneiro na acção ele 24 de junho ele 1828. 

28.P Soldado, José Bento Ribeiro Gaspm, filho ele Bento José Gaspar, ele Louriçal do 
Campo, elo 2. o armo juridico. · · 

29. 0 Soldado, Eduardo Arthur Victorio da Costa, filho de Emygdio Manuel Victorio da 
Costa, de Sonre, do 1.0 anno de mathem::tJtica. 

30.0 Soldado, Jacome Borges Pacheco Perciira, :filho de José Borges Pacheco Pereira, de 
Braga, do 1.0 anuo jurídico. 

31.0 Soldado, José Borges Pacheco Pereira, filho de José Borges Pacheco, ele Braga, do 
l.o a=o jurídico. 

32.0 Soldado, José Caetano .de Carvalho, filho ele João Caetano de Carvalho, de Ovar, do 
1.0 anuo ele medicina. . _ 

33. 0 Soldado, José Coelho Fragoso, filho de João José Coelho, de Mcsão Frio, do 1.0 anuo 
jmidico. 

34.0 Soldado, José Guerreiro de Sousa Barradas, filho de Antonio, de s ·ousa, de Almodo· 
Vf.tr, do 1.0 anuo jurídico. · - . 

35.0 Soldado, José ele Sequeira Barbosa de Madureira, filho ele Nicolau ele Sequeira Que.<-
roz, de Pacinl10s, do 1. 0 anno jurídico. · 

36." Soldado, Manuel de Mendonça Falcão, filho de Agostinho de Mendonça· Falcão, de 
Girabolhos, do 1.0 atmlO ,iuriclico. . 

37 .0 Soldado, Joaquim Roch·igucs Estevãcs, filho .de Manuel Estevães, de Minde, elo 1." 
aru10 jurídico. 

38.0 Soldado, Luiz Joaquim Coelho S.a·raiva, . filho de Manuel Joaquim Ferreira SaraiV'll, · 
de Leil:ia, do 1.0 aru10 jurídico. 

39.0 Soldado, Eusebio Tavares Sequeir'a, filho de Manuel Pedro Tavares de Sequeira, de 
Lisboa,, geometria. 

40. 0 Soldado, Bemardo Maria Cabral Correia de Lacerda, filho ele Francisco José Mon
t cií·o Cabra!J da villa de Mecla, logiea. 
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igua~mente be:nemeritos que lá tem, e que só absoluta impossibilidade de fornecer 
subndios adeqHaclos. o obriga a deixar a cargo ele um soberano estrangeiro. 

O oub:o r ecurso ele que poderia lançar-se mão, que é a ida para o Brazil, r e
.pugnava excessivamente a quasi todos os emigrados, e alem cl 'isso exigia no mo~ 
lUento actual um elesembols@ quasi incompatível com a nossa situação . 

N'estes termos dirigi-me a mr. ele F alck para lhe dizer qual era a intenção 
de sua magestacle no caso que não encontr asse objecções por parte do governo 
dos. Paizes Baixos, e paTa o consultar sobre o melhor modo ele se dar pa11saportes 
a esta gente, ou sej a individualmente ou collec.tivamente. E ste embaixador pro
metteu-me que hoje mesmo escreveria sobre isto á sua côrte, e :fi.qu.ei ele accorclo 
com elle ele prevenii· cl 'isto mesmo a v. ex . a para que pela sua parte haj a: ele re
mover as duvidas e dar as explicações que fore.mrequericlas . 

. o numero ele inclivicluos ele que. se trata não IJassará ele quatrocentos quando 
murto, . ele entr e os quaes, pouco mais ou menof?, trezentos são militar es, e quasi 
todos officiaes . E stá v . ex. a auctorisado a assegurar qu e esta gente receberá todos 
0 8 mezes o que for necessario para se sustentar parcamente, pois se vê sua ma
g·es tacle obrigada a fazer ainda uma nova r eclucção sobre a tabella que se havi~ 
fixad?, reclucção a que todos os interessados vohmtaria.mente annuirão antes elo 
que 1r para o Brazil. Tambem poderá dizer que não ha o proj ecto ele se estabe
lecer n ' esse paiz um cleposito organi'saclo, parecendo-me preferível auçtorisar os 
nossos emigrados a · r esidirem onde bem lhes parecer. e ligando-os sómente a fa
zerem constar a v . ex. a a sua r esiclencia e a receberem n'essa legação todos os 
mezes o seu subsidio. 
. s~ por acaso se julgar inclispensavel r estringir a certos e determinados poU:tos 
a lWndencia elos nossos emigrados, poderá v. ex .a sobre isso mesmo convencionar 
0 ,que julgue opportuno, e não deixará ele manifestar que, alem das rasões que 
ac1ma apontei, a que · principalmente influe para n 'esta occasião recorrerem os 
le~es e desgraçados por tuguezes á hospita.lidacle de sua magestacle el-rei dos Pai
zes Baixos, é a confiança illimitacla que se tem no camcter cl 'esse ·virtuoso e es
clarecido soberano, que por certo não quererá desm.entir a honra que Tesulta para 
0 seu pa:iz de haver sempre concedido, sem r eceio e sem parcialidade, um asyio 
franco e seguro ás victimas da ·per seguição, qualquer que sej a .o purti@o a que 
pertençam. · 
P Com a r esposta ele v. ex. a, que é de desejar chegue brevemente, partirão de 
d l:ymouth para Ostende, se v . ex . a não indicar rasões para se preferir outl'O pOTto, 

018 navios , que evacua1:ã.o completamente o deposito de Plymouth. 
L .Deus gt~arde a v. ex.a ~ondres, 31 ele março ele 1829. :___m.mo e ex .mo sr. 

1liZ Antomo ele Abreu e L1ma. =111cw·qtwz ele Palmellc6. 

O ffi.eio 

( E~lraclo elo n. 0 64 resmaclo) 

G Seguram-me, gue o imperac~or elo Brazil escr evêra pelo secretario Francisco 
?mes aos embatxaclor es de V1enna, S. Petersburgo e Pa~·ís, peclinclo ás r espe

ctivas curtes a st{a assistencia para fazer entrar na posse elos seus direitos a se
n~ora D. lVIaria ela Gloria : espero que este passo indisponha este governo contra 
0 llUperaclor . 

Londres , 1 ele abril ele 1829 . · Visconde ele Asseca. 

P ortar ia 

A junta provisoria, encarregada de manter a legitima auctorld.acle da r ainha 
~a sen~ora D .. Maria li, .~ornando na maior consideração o dia 4 do corrente, .c~a 
ela ll1awr glona e regost.JO para todos os bons portuguezes, IJOr ser do natalíciO 
l~el~e.sma a~lgusta senhora,. nossa . excels~ ~·oberar:a ; ~ conhecendo que um dos 

t' Ol es me10s de o solemmsar é o ele alllVlal' os mfehzes, tanto quanto fOT com
~a .1~el com a segurança publica e do estado ; attendenclo a tão ponderosos moti
os · ha por bem, no real nome de . sua magestad", conceder perdão a todos os 



cnminosos que ·se achareni presos, segm·os ou afiançados por crimes -que na9 te
nham parte mais qua a jus~iça, e aquelles a que_m nas leis ante~·io_res á sauclavcl 
carta constitucional não est1verem marcadas maiores penas affhct1vas que as ele 
açoutes ou tres annos ele clegred? p~ra fóra d~ rei~o ; concedendo igual percU(o nos · 
crimes militares aos r éus de pnm01ra deserçao s1mples que se ·apresentarem nos 
sm;~s · ~·espectivos _corpos cle~tro d~ sei s. cli?'s depois ela publlcação d'est~, c aos que 
est1verem nas C1rcnmstan01as aCima mdicadas, exceptuando tanto n estes como 

·n'aquelles os crimes ele rebellião contra os legitimas direitos da mesma augusta 
senhora. 

As auctoridacles a quem competir assim o façam cumprir e executar, mandando 
dar baixa nas culpas e soltar os que estiverem nos referidos termos. 

Sala das sessões ela jtmta provisoria em Angra, aos .3 ele abril ele 1829. = 
Presidente, SebcGstião DnGgo Valente ele B1·ito Cabr·eú·a = João José clch Cunha Fe1'-
1·ctz =José Antonio clcG SilvcG Tm·1·es = Alexanél?·e JJ!Icwt·ins Pcmtplona. · 

Portária 

Tendo a junta provisoria, encarregada ele manter a legitimidade da, nuinh~b a 
senhora D. Maria II e. da carta constitucional outorgada por sua mag;estacle o se
nhor D. Pedro IV, esgotado todos os meios que estão ao seu alcance, e feito to
elos os esforços para obter fLmclos com que poclesse satisfazer a todos os paga
mentos elo modo que desejava; e conhecendo a necessidade ele os. restringir: 
ordena á jlmta da fazenda publica que elo 1 . 0 do corrente em diante não abone 
mais gratificações aos o:ffi.ciaes quE! estão ou houverem ele estar ús ordens ele qual
quer auctoridacle que sej a, nem áquelles que servirem ele major de brigada ou de 
ajudantes ele campo . ·outrosim determina a mesma junta que o mesmo se observe 
a respeito ela forragem para cavallos, á excepção d'aquelles que tiverem cavallo 
seu, que n 'este caso cleverão receber uma só forragem, por isso que quanclo tive~ 
rem a fazer algum serviço a cavallo, estes lhes hão de se!l· necessariamente forne
ciclos pelo respectivo deposito: 

Secretaria ela repartição da guerra em Angra, 5 ele abril ele 1829. =Theotonio 
ele 01·nellas Bnbges AvilcG. 

Carta regia 

Conde ele . Villa Flor, par do reino e marechal de campo elos meus reaes exer
ci tos . Eu a -rainha vos envio muito saudar como aquelle que prézo . Tomando na 
minha alta consideração quanto se faz necessario reunir em uma só pessoa o go
verno e administração da ilha Tm~ceira, e das mais ilhas dos Açores, m~jos habi
tantes forem reconhecendo a minha leg.it.imn auctoriclade, para -assim dar todas 
as providencias que as actuaes extraordinarias circu.mstancias exigirem para bem 
elo meu real serviço, . com aqLlella energia e rapidez sem a qual as mais . acerta
das se mallogram.; e attenclenclo ao vosso merecimento, honra, zêlo e r econhe
cida fidelidade: hei por bem nomear-vos governador e capitão general c1as ilhas 
dos Açores, para as regerdes e governardes em meu real nome com a mesma 
mlctoriclade c prerogativas ele que gosaram os vossos predecessores n'este im
portantíssimo emprego, poclenclo suspender aquelles empregados publicas ele jus
tiça ou fazenda que por s~u comportamento civil ou político o· merecerem, no
meando quem interinamente os substitua, e clanclo-me ele tudo immecliatame.nte 
parte motivada; com cleclaraç~to, porém, que ele providencias cl'esta natureza, para 
as quaes ·vos hei por muito recommendada a maior prudencia e a mais sevent 
imparcialidade, se não seguirá antes ela minha definitiva decisão quebra ele rc
pLltação . uem clesfavor alglUn legal contra os empregados súspensos : outrosim 
vos · ordeno de vos conformardes escrupulosa c pontualmente com as instrucções 
que com esta vos mando dar, assignaclas pelo marquez de Palmella, par do r eino, 
elo conselho de estado, meu ministro e secretario ele estado. E não sendo possível 
que nas presentes circumstancias se vos expeça a carta patente, que na fórma 
elo estylo se costuma passar para similhantes nomeações, sou servida. dispensar
vos da sua apresentação, devendo a presente carta regia servir-vos ele titulo com-· 
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l~e~entc para entrardes no exercício do sobredito cargo. O que me paTeceu par~ 
"tampar-vos para vossa intelligencia e devida execução. · 

E scripta no palacio ele Laleham, em 5 ele abril de 1829.=RAINHA. . M cwqtbÇZ 
rle P almella. 

Ins truc ç ões que acompanharan:l o diploma supra 

. IH. mo e ex. mo ~r. -Tendo sua magestade fidelíssima minha senhora sido .ser
Vlcla em data ele hoj e nomear a v . ex.a governador e capitão general das ilhas 
dos Açores , para as governar e administrar em seu real nome, a mesma augusta 
senhora manda transmittir a v. ex. a as seguintes instrucções, qu!3 elevem servir 
de regra a v . ex. a no desempenho ela importantíssima commissão que sua ma
g·estacle confiou á honrá, zêlo e illibacla fidelidade com que v. ex. a se tem sempre 
comportado no real serviço. ·-

1._0 Sua magestade fic1elissima acha tlesnecossarío lem'Qrar a v . ex. a que o 
~espelto á r eligil'to, a observancia elas leis e a mais severa r ecticlão e imparciali
Ctacle são elo clever ele todo o empregado publico, e que sem ellas nenhum go
verno pócle ser amado, nem cordialmente obedecido . 
. 2.o Nos artigos de guerra c mais leis militares tem v. ex .a os meios para 
mt_rocluzir e manter a ·mais exacta disciplina nas tropas que vae commanclar, 
obJecto este que sua magestacle lhe ha por muito r ecommendado, como aquelle 
que mais importa ao r eal serviço; e n·o diploma: ela sua nomeação achará v. e~ . a 

a_ ~ecossaria. auctorisação para occorrer a qualquer prevaricação elos empregadbs 
01Vls, ela qual, todavia, v . ex. a eleve usar com sobriedade e com moderação. 
. 3.o A segtu·ança e üefeza ela ilha Terceira contra todos os ataques e perigos 
mternos . e extemos é a primeira e a mais importante parte ela commissão con-

. fiada a ; - ex .a Para prevenir perigos internos convem muito conserva:· a tropa 
quanto for possível muda na fortaleza ou nos r ecluctos, occupal-a a mawr parte 
do tempo, e evitar quanto se possa a frequente commmlicação elos soldados com 
0 8 habitantes , sem todavia impor aos primeiros 1un j ugo que lhes pareça insup~ 
portavel, para o que muito convem medidas ind.irectas . · 

4. 0 Para o mesmo fim ela segurança interna niancla sua magestacle r ecommen
~~1: ~ v. ex.a que se appliq_ue a estudar a opinião publica elos habitantes , .e a 
~ tngtl~a e a r ectifical-a, quando for necessario, por meio ele proclamações , ele con-
~renc1as amigaveis , pela cooperaçr~o de pessoas sensatas e zelosas elo r eal ser

Vlço, e por todos os outros meios brandos que a pruclencia dictar, não tolhendo 
aqnella justa liberdade ele opinião que é essencial a toclo o governo constitucio
:lal, e r eservando a severidade para os verdadeiros crimü~oso s, contra os quaes 
~erá _o~clenacla e r egulada pela justiça, cuj a acção ·eleve ser t ão p~·ompta como· 
1mparc1al. . 

5. 
0 V. ex. a r econhecerá · facihuente· quanto lhe convem acolher e tratar com 

es tudado carinho e urbana. benevolencia os membros ela junta elo governo a quem 
v:e S':lccccler , e as pessoas que mais têem infiuid0 no lea-l comportamento da ilha 
: erce1ra ; pois que por este mo elo v. ex . .a se for tificará com o cr eclito cl ' elles , poupa 
~l ~ausa ele sua magestaclc inimigos que a irritação elo amor proprio offencliclo não 
c el::ra ele crear, e conforma-se com as justas intenções ele sua magestacle, que em 
lllU.tto aprecia os serviços por aquelles bcnemeritos subclitos prestados . 

6.o Deverá v . ex.a formar mappas exactos das tropas que tiver debaixo do 
;eRb~ommanclo , ele todas . as armas, artilheria, petr echos, mmlições ele guerra e 
c e oca·, e meclicamentos existentes na ilha T erceira; item, mappas das tropas , 
a.b~as , artillleria, petrechos, mmú ções ele guerra ' e ele bôca, meclica-mentos e mais 
0 ~ ecto s necessarios para a fortaleza ela ilha Terceira se defender durante um 
:~o 

1 
de sitio ou ele bloqueio. E finai~uente mappas circumstanciaclos do que fal

~"ll c e c,acla um elos mencionados artigos . De todos estes mappas r emetterá 
h ex..a a sua magestacle copias , e .trabalhando quanto lhe for possível para eu

c e~ ~s faltas , indicará o que se llw eleve fornecer . el e fóra . 
t { · Sua magestacle auctorisa a v . ex.a para proceder a tun r ecrutamento, 
cleuc o, porém, o maior cuidado ele não ser tão rigoroso que clê justo mot~vo 

· v~ e €le~':l contentamento aos hab~tantes _. Para facilitar os alistamentos vohmtanos 
:&:. prometter á, aos que as snn se. alistar em, que não sm:ão empregados contra · 

• 
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sua vontade fóra elas ilhas dos Açores. Os r ecrutas sedio cncorporaclos nos ba
talhões ela guarniçãc c su,j eitos á disciplina militar. Não sendo ele grande utilidade 
os corpos voluntar ios de paizanos, v . ex. a animar<'L a sua fonnação como lhe pare
cer conveniente ao serviço, mas sem pr ejuízo do recrutamento . 

8 . 0 .r o caso ele ataque externo deverá v . ex ." tomar todas as providencias 
para impedir um clcsembaTque; não o c~nseg~ÜJ?-d~, deverá re_uni~· tod~s as forças 
disponíveis, e com ellas atacar e clestnur os m1m1gos que pnmmro tiver em eles
embarcado . Se esta tentativa falhar, e for ças maiores consegtür em o desembar
que, v . ex." defenderá a fortaleza até á ultima extremidade IJa.ra dar tempo á 
chegada de soccorros . As cil·cmnstancias .occorrentes indicarão a v . ex .• as ope
rações militares neeessarias, c sua magestaele sómente lhe ha por muito recom
mendaelo t er sempre a fortaleza provida, gLtarnecicla e livre o accesso ás tropas 
do seu commanclo, quando chegue o momento de se acolherem .a clla . 

!) . 0 Sua mages tacle r ecm:i:unenda mtü to a v. ex. a o empr ego ele todos os meios· 
de persuasão ou de força para restittür ao seu legitimo governo as ilhas elos Aço
res, que ainda obedecem ao ustupador da corôa portugueza, e bem assim ganhar 
para o seu real serviço quaesquer forças ou indivicluos do exercito ou da armada 
do mesmo usurpador, auctorisando a v . ex. a para despender algumas pequenas 
sommas ele elinheiro, quando convenha para aquelle :6.m se conseguir. Deve com
tudo v . ex.a ter em vista que jamais se deve enfraquecer consideravelmente com 
expeelições a guarnição necessaria para a clefeza ela ilha T erceira. Para as ilhas 
que forem entrando debaixo da obediencia ele sua magestade, poclel'à v. ex. a no
mear governadores e mais empregados que forem necessarios para servir em in
terinamente, dando logo parte a sua magestade. 

10.° Com accordo da jtmta ela fazenda estabelecerá. v. cx .n um systema re
gular ele arrec.:'Lclaçao, guarda e clespeza ela fazenda publica, conformanclo-se em 
quanto for possível com a I ,gislação existente . Fará organisar tun mappa cir
cumstanciaelo de todos os ramos ele r enclimentos publicos com o orçamento pro
vavel do seu producto no estado actual ela ilha, e com inclicação elos meios mai s 
obvios por que se pócle a11gmentar. V . ex.a fará ta.mbem Tecensear a clivida 
activa e a passiva ela fazenda até ao dia em que na ilha T erceira se proclamou 
o governo de sua magestade fi.clelissima, e separadamente da que tiver acrescido 
a té ao :fim do mez corrente. D'aqui em cli;,tnte se fará igualrceenseamento no fim 
de cada mez. De todos estes mappas e recenseamentos enviará v. ex. a. copias 
com o orçamento da clcspeza qtle se ha ele fazer em cada mez d'ora avante. 

11. 0 Sendo o tabaco e sabão estancado, v. ex. a fará vender ao publico po1· 
conta ela r eal fazenda o que por ordem ele sua magesta.de para lá foi mimdado, 
pcclinclo opporhmamentc as quantidades necessarias para que o publico sqja abas
tecido . E da r eceita e clespeza cl'este ramo se fará escripturação separada e es
pecial, tendo v. ex. a muito em vista não deixar vender tabaco nem sabão por 
conta elo contrato de Lisboa, cmquanto este se achar debaixo da influencia e po
der do usmpaclor . 

12.0 Se se po lér aproveitar com vantagem a urzella que nasce nas ilhas dos 
Açores, v. ex. a fará pa.gar p ela r eal fazencla a que se for colhendo, c a r e:mct
terá para os portos de Inglaterra á minha ellsposição ou. cle quem meus poderes 
tiver, para se lhe dar o destino que sua magestacle for senT.ida. E a este l'espeito 
guardará v . ex. a quanto possível a legislação que vigora nas ilhas ele Cabo Verde. 

. 13. 0 Sua magestacle anctorisa a v . ex. a para sacar sobre mim, a praso's c 
nunca á vista, pelas sommas que forem necessarias l)ara as clespezas publicas , 
dentro elos limites do orçamento que v. ex.a houver r cmettielo . 

14. 0 Por todos os modos possíveis dai·á v. cx.a conta a sua magestacle elo que 
tiver orclcnaclo, e elos soccorros e providencias ctne precisar. 

15. 0 Sendo de esperar qtte vão ter á ilha Terceira muitos lcaes portuguezes 
qtle possam escapar ao gov.erno usurpaclor, v . ex.3 guardará com clles as ordens 
e tabella que em nome ele ·sua magestade jà foram ou forem para lá mandadas, 
quando as circmnstancias permittírem e a pruclcncia o aconselhar. 

1G. 0 Sua magestacle manda r ecommendar a v. ex. a que faça conservar ern 
clia a cscripturação elos vencjmentos de toclos os militares empregados, com cs-
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pecificação do que recebem e do que se lhes :fica devendo, para a todo o tempo em 
que seja possível se lhes completar o seu inteiro vencimento. · 

17. 0 Sendo a r ecompensa um elos grandes incentivos para animar o zêlo e 
boa vontade, manda sua magestacle que v. ex. a faça subir á sua r eal presença 
os nomes de todos aquelles que por seus relevantes serviços· se :fizerem dignos 
da r eal munificencia. Londres, 5 de abril de 1829. = 1Vfcwquez ele Palmella. 

Carta regia 

. Conde ele Villa Flor, par elo reino, mareéhal ele campo elos meus reaes exer
Clt0s . Eu. a rainha vos envio muito saudar como aquelle que prézo. Attenclenclo 
ao vosso merecimento, honra, zêlo, fidelidade, - e- convindo muito ao meu real 
se~·viço que o éommand.o elas tropas leaes que sustentam os meus inattteriveis cli
r~ltos se clevolvu a um general, que já em outra epocha gloriosamente as conclu
ztu. pelô caminho ela honra contra a r ebellião que clebellaram : hei por bem coR
fenr-vos o ·commando em chefe ela força armada que actualmente guarnece e 
defende a ilha Terceira, e ele toda a outra que para o futuro se lhe possa ou h~a 
ele reunir, e esta minha carta r egia vos servirá ele titulo para assumirdes o dito 
commanclo, bem como para exigircles a devida obecliencia ele todas as auctoricla
cles militares e civis que se conservam fieis á minha real pessoa. O que me pa
receu participar-vos para vossa intelligencia e inteira· execução. 

E scripta no palacio ele Laleham 1 aos 5 ele abril ele 1829. = RAINQA. = lYfcw
quez ele Palmella. 

Carta reg·ia 

Presicle1~te e ma1s membros ela jtmta provisoria elo governo ela ilha Te.rceira. 
Eu a rainha vos envio muito saudar como aquelles que prézo . Sendo conveniente 
reunir en1 uma só pessoa o governo e administração cl-'essa ilha, e elas mais elos 
Aç?res , cujos habitantes forem r econhecendo a minha legitima auctoriclacle, para 
as~u71 dar todas as providencias que as actuaes e extraorclinarias circumstancias 
Cxtgu·?m para bem elo meu real serviço com aquella energia e rapidez sem a qual 
bs lllats ~ce1:taclas se mallogram : hei por bem dar por acabadas as ft-~1cçõ ~s d'essa 
cnet~enta ltmta, nomeando, como tenho nomeado, ao concle ele Vllla 1! lo r , par 

c~o relllo, marechal ele campo elos meus reaes exercitas, para governador e capi
tao .general elas mesmas ilhas. E por êfJta occasião sou servida declarar-vos que 
ter~1 sempre rimi pref:lentes em minha r eal consicleração os relevantes serviços, 
~crlsolacla lealdade e constancia aclmiravel com que os- clistinctos membros cl 'essa 
Jl~t.a se. houveram em tão criticas e singulares circumstancias, púa os galardoar, 
c tstmgtur e honrar como tanto merecem. Aos empregados que têem servido sob 
as vossas ordens contemplarei tambem segundo o seu zêlo e mer~c.imento ; e ao 
ro:,ernador e capitão general ordeno que faça subir à minha reat presença a re-
aça? .ele seus nomes, empregos e serviços pa1:a os remtmerar. O que me pareceu 

})arttclpar-vos para vossa intelligencia e devida execução. 
E scripta no palacio ele La.Ieham1 em 5 ele abril ele 1829 . = RAINHA. = JI!Icw-

guez ele Palmella. · 

DecretG 

d Sendo-me presentes os relevantes serviços que o valoroso. batalhão ele caça-
?res n. 0 5 tem feito e contimí.a a fazer em clefensa da ilha Terceira, onde 

1 
ser

Vtnclo ele apoio às auctor.iclades publicas e aos seus habitantes, se manteve sem
})re firme em seus sagrados dever es a pró ela legitimidade q ne na minha real 
pe~soa. reside como soberana elos reip.os ele Portugal, Algarves e seus clominios, 
8 c as mst.it~ções outorgadas {L monarchià por meu augusto pae e senhor; pcr
~anecenclo t;nabalavel na observancia elo seu juramento, quando as demais ilhas 

os Açores ç.ederam á força ela usurpação, que infelizmente domina em Portugal, 
t~tanclo alguns ·corpos elo exercito se deixaram seduzir, tornando-se instrumentos 

- ~ essa mesma usurpação, e quando a ilha se viu ameaçada de uma invasão por 
orças .superiores, ct~o r esultado seria a maior calamidade para os meus fieis 
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subclitos . E quercnclo cu por Hio cxtraordinarios como importantes serviços cl::tl' 
ao r eferido batalhão cl.e caçadores n. 0 5 mn irrefi:agavcl test01mmho ele quanto os 
aprecio, testemunho que possa transmittil-os à postericlaclc para gloria de tão 
honrado corpo, e p::tra incentivo de acções bl'ilhantes, de que_ tanto são capa
zes os portuguezes : hei por bem conceder-lhe uma bandeira que tem por campo 
esquar teladas as cores azul .c . escarlate, no centro as armas r caes portug·ue~ 
zas, c a seguinte legenda e cltvJ.sa : _ . 

Em vós possue a 1Jat1·ia, em vós contemplo 
Da lealdade o mais illustre exemplo. 

E em cada um elos quatro angulos un,1a cifra elo meu real nome, por m~nhas pro
pr ias mãos bordada, como a maior prova do al to apreço que faço elos leaes e 
valentes militares a quem.sou servida envial-a . 

O marqucz ele Palmella, par do reino, do_ conselho ele estado, meu ministro e 
secretario ele estado, o tenha assim entenclidó e faça executar. Palacio ele Lalc
ham, em 5 ele abril de 1829 . =RAINHA.. = J.l1a?·quez ele r:álmella. 

O flicio 

ru.mo e cx.mo sr. -Apresso-me a participar que o paquete do IÜo de J aneiro, 
no qual veiu o sr. José Antonio Guerreiro, cuja tardança j á começava a inspirar 
o maior cuiclaclo, chegou felizmente a Falmouth com noventa e cinco dias ele uma 
viagem prolongada por causa elos ventos contrarias e da má qu~lidacle do navio; 
lisonjeio-me, portanto, ele que poderei pelo primeiro correio annunciar a v . ex.:L 
as importantes resoluções de sua magestade o imperador do Brazil com relação 
á caus·a ele sua augusta filha, que com tão j usta impaci~ncia se estavam cspc-
mndo. · 

Chegou tambem o paq.ucte de L isboa com noticias ele 27. Ainda não r ece]:>i as 
minhas cartas, mas, segundo ouço, coutinúa e augmenta cada vez mais a oppres
são e o terror em PorL ugal, ao ponto ele se achar presa no paço a senhora. infnuta 
D. -Izabel Maria, e quatro bispos suspensos do ex_ercicio das suas fnncções . Os 
generaes Caula e Ltúz do Rego e muitos outros indivíduos clistinctos foram 1-tlti
mamente presos. A sr .a marqueza de Alorna, não obstante os seus oitenta annos , 
viu-se obriga:da a buscar refugio a borclo da fragata franceza. O consul elo Brazil, 
que foi mandado saú· em tres dias, chegou n'este paquete. O delírio, o fm·or c a 
clemencia presidem ao governo cl'aquelle desgraçado paiz . 

Deus guarde a v . ex.3 ·Londres, 6 ele abril de 1829.-Ill.mo c e:s: .mo sr. Luiz 
Antonio de Abreu o Lima. = Ma1'q_uez de Palrnella . 

Carta 

l\ionsiQLU' :-Vous savcz que je snis ici cn vcrtu cl'tm onlre du marqnis de 
Palmella, par lequol il m'a cnj oint ele me r cnclr c ele Brest ~L Paris pour vous 
fournir tous les r cnseigncments que vous pourricz clésirer snr les événcments ele 
l'ile Terceira; je m'y stús conformé, mais cn obéissant at~ marquis ele Palmella j e 
n'ai eu en vue que ele servir la ~ause ele sa majesté tres-fidele D . Maria TI, ma 
souvcraine : c'est p01uquoi j 'ai continué, commc pour le passé1 à me clissimuler 
tout cc qu'il y avait cl'arbitraire et d'illégal clans l 'autorité, dont le marquis ele 
Palmclla a eu la ümtaisie de se revêtir lni-même, par l 'acte le ph1s étrangc en 
droit public. En · e:ffet, quoi ele ph1s monstrueux: et d'irrégulier que ele voir un 
hornme se faire nommcr secrétairc d'état tmi>crscl et unique potu tous les dépar
temcnts par une reine mineme, à peine agée de dix ans? J'ai clone obéi, a(nsi 
que tons les émigrés portugais par une espece ele convention tacitc, et tant qnc 
j 'ai Cl'LL que cela était utile et nécessaire à la cause de la, légitimitú, que nous clé
fend<lns. Ma.intenant que nous sorrimes tons de simples émigrés, protégés par la 
g6néreuse bienveillancc ele sa majesté tres-chrétiennc, et que toute organisation 
militairc a cessé pom naus temporairement, j e n'hésite 1m instant à vous cléclarer. 
que j e cesse ele rcconnaí'trc l'autorité clu marq1ús ele Pn.lmella à mon égarcl, et qne 
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je nc ci·o.ira.i ele lllon clevo.ir el'obéir qu'à une autor.ité émanéc el'une régence léga
l~~ent étàblie pour le royaume ele PoTtugal, et à laquelle seule il appartient ele 
regn· ce royaume penelant la minorité ele sa m~esté tres-fi.elele . 

. J e vous prie, monsiem·, ele elonne1· communication ele cette lettre au mar-

b
qt:ls ele Palmella, et j e vous préviens que mon intention est ele la renclre pli-
hque. · 

A J'ai -~ 'honneur el'être, monsieur, votre tres humble ei tres obéissant serviteur. 
n:omneur Nuno Barbosa de Figueireelo.=Rocl?·igo Pinto Piza?'?'01 colonel au 

serv1ce de la reine ele Portugal. - Paris, 6 avril 1829 i. 

Officio 

~:mo e ex.mo sr.- Profundamente magnaclo me vejo hoje na necessidade ele 
ta~'tlcipar a v . ex. a que, em con;ra1~io elo qu~ me fôra dito, si~ Çharles ~?got, em-
alxaclor ele In0o-latena n'esta corte · e o barao Verstolk ele Soelen mm1stro elos 

n . ' ' Pegoc10s estrangei1·os, receberam e retribuíram a visila elo visconde ele Canellas! 
d ost? .q:te estes i~cli':'icluos pretendam q~te aqu~lla visita fôr~ tão sómen.te um a~to 
e ctvlhclacle partw.ular e pessoal, toclav1a constcleralllClo as mrcumstanc1as elo VlS

lo~cle, ~ o proceder elas mesmas pessoas para Acom o .general Pepe e outros revo
llClonanos da mesma epocha, co;m os quaes teem evltaclo escrupulosamente todo 

0 P~nto ele contacto, não pócle deixar de suspeitar-se que rasões políticas sejam o 
mottvo verdadeiro cl'aquella cleferencia, visto que o viscomle não só foi chefe e 
um elos principaes motores da revolução connexa e identica ele Portugal ele 1820, 
~as continuou depois cl'aquelle primeiro crime a perpetrar mliitos outros que o 
cl~v~m !azer excluir ela socieelacle ele homens que se respe~tem. Ale!ll cl'isso a 

1
tstlncçao entre o vi,sconcle e· o agente elo usurpaclor é elemas1aelo puenl para po-

. c er satisfazer a quem tem senso commum. 
, PMe. receiar-se que o govern:o inglez, . servinclo-se ela influencia que exerce 

neste remo, e pejando-se ele ser o primeiro a reconhecer. a iníqua e ocliosa·usur
~~ç!'to ele D. Miguel, tente determinar este governo a se encarregar ela iniciativa 
<\Vel~e acto subversivo ~le tuclo quanto ha ele sagrado f?ntre os homens ! 
. arias foram as iclé~s que me occorreram logo que me constou o insiclioso 

e lfiesperaclo facto elas visitas, e entre outras foi a de passar uma: nota a este go-
. . 

dia~ ?opi.a .ele mauuscripto exist.cutc u'um ru:chivo nacional. O Con·eio do Porto publicou-a no 
c e maw pelos seguintes termos : . 

Sal '~O coronel Pizarro ao sr. Barbosa, encarregado elos . nego cios ele Eortugal.- Senhor:-
111~lels COJ?10 aqui me acho em virtude" ele uma ordem elo marquez de Palmella, pela qu~l me 
aosnclou vu: ele Brest a Paris para dar-vos. todos os esclarecimentos que preeisasseis relativos 
lYl~·acoutectmentos occorriclos.na ilha Terceira. Conformei-me com isto; porém, obecleceuclo ao 
E' tqt:ez de Pa~m.ella, só tive. em v.ista servir a sua ma.gestacle D. Maria ,n, minha so?eraua. 

t por este Jnott vo que en he1 contmuaclo, como até o presente tenho feito, a eucobnr tudo 
~]~~~~o ~a ele arhit~·<~rio e. illegal .na. auctol'idad~ COJ? que o marquez. de ~aln;tella ten;t tido .a 

,}'ta ele r~vcstu-sc a si. propno por um act~ mteuamentc contmno á JUstlça.pl~bhca. 
si om e:ffeito, que cousa mms monstruosa c uregular do que ver um homem mtttula1·-se a 
110 ~esmo· o unico e universal secretario ele estado de tqclas as repartições ele uma rainha me
e11~·' ~ne apenas conta de.z aunos de idade? Eu me tenho subu1etticlo a isto, bem como os mais 
e ~graelos.lJOrtugnczes, por uma especie de convenção tacita; mas só em quanto o julgava util 
tcgfc~essano á causa da legitimidade que defendemos. Agora que somos simples emigrados pro 
toda 08 pela. generosidade ele sua magestacle christianissima, tendo cessado temporariamente 
aucto~· ~rgamsação militar, não hesito um momento em declarar-vos que deixo ele reconhecer a 
obeclc~c ~de elo marquez. ele Palmell~ pel~ que me diz n:is1Jeito, e que não julgo ~lo meu dever 
cstab 1°1 . 11 outra auctonclacle que nao seJa aquella que (hmanar ele uma regenc1a legalmente 
cltn~au~ eC!cla para o reino ele Portug·al, á qual unicamente pertence o poder ele governar o reino 

c "iPe a me~oriclacle ele· sua mages~ade: , . 
v-os p. c~o -vos, senhor, que ..commumqne1s o contendo· (l'esta carta ao marqucz ele Palmclla, e 

)J!"lllo que é minha intenção fazel-11 pub~ica. . . 
ris 6 1enhbo ~honra ele ser, etc. = Bodrzgo Pznto P u>an·o, coronel ao SCl'VlÇO da R. clq P.-Pa: 

1 C c e a rrl ele 1829.» 
irnpri!f" _a data ele 12 de maio e o titulo ele Ca1:ta a R~clrigo PiÍ~to Pizan·o po1· um ?·eal-i~fa, 
Card _ u se. pequeno folheto . em estylo chocarreno, clev1do á pem1a elo bacl1arel José I'mto 
zeud~so BeJa? ~o qt~al este p1:ocura ricliculisar todas as asserções elo seu inimigo politico, fa

. !inatt .até esptn~o. ~ mterpretanclo confol'me lhe conYem as iniciaes seguidas á respectiva assi-
na, talvez J<Í. mteneiona.lmente assim postas pelo rcclactor da folha portuense. 
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verno pedindo explicações; porém o caso 6 muito serí.o e importante, e na agi
tação violenta ele ammo em que me acho,· impossibilitado de me decidir' ele sangue 
frio, j ulgo dever, antes ele dar passo algum, pedir a v . ex.a ele me favorecer com 
as suas ordens e instrucções a este respeito. 

Devo persuadii·-me que o barão Verstolk de Soelen communicará hoje a 
mr. Falck as determinações de el-rei dos Paizes Baixos r elativamente ao negocio 
elo s infelizes emigrados portuguezes. Aquelle ministro, em ct\ia casa jantei hontem, 
conjtmctamcnte com todos os chefes de missão n'esta côrte, não me tendo dito 
cousa alguma a similhante r espeito, receio que aqttellas determinações não sejam 
favoraveis, e no estado de effervescencia em que me acho, temendo de mim mesmo, 
julgo prudente evitar qnaesqner explicações para não me expor a exceder os li
mites ela neccssaria circumspecção. 

P or este officio r econhecerá v . ex.a a agitação que me opprime o animo e tal
vez me offusca o entendimento. .r 'este estaLlO m11ito careço da indulgencia ele 
v . ex.o., que espero e submissamente lhe imploro . 

Deus guarcle a v . ex·. a Bruxellas, 7 ele abril de 1829 . -m.mo e ex . mo sr . 
marquez ele Palmclla. . Duiz Antonio de Ab1·eu e Lima. 

Offi.cio 

(Exlraclo do n. 0 66 rcsmado) 

T endo combinaclo com Carlos Mathias sobre o moclo ele executar as ordens ele 
sua magestacle, c,xpecliclas no oifi.cio r eservado n . 0 120, fui pro.curar lorcl Aberclcen 
para lhe pedir fallasse ao visconde ele I tabayana sobre este objecto, e conhecesse 
se clle estava disposto a receber as commtmicações que Carlos 1Iathias tinha a 
fazer-lhe: r ecusou-se lorcl Aberdeen, dizendo-me que não se mettia mais em ne
gocias entre Portugal e o Brazil; que nada mais fazia nos negocies ele Portugal; 
que f<u·iamos o que quizcssemos : o que logo communiquei a Uarlos ·Mathias, que 
foi procurar o pr.incipe· ele Esterhazy pam o mesmo fim ele fallar ao visconde ele 
Itabayana, como elle mesmo referiu. · 

Londres, 8 ele abril de 1, 29. = Visconde de As.seca; 
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Sentença dn. ::t1 ~n.da. do Porlo con t-ra y iu tc n quatro ín ~l1\'i lhl0s implica.Ll os na revolução de mu.io de 1828.- J oão ele ~ln.tto s 

0 Vnsconcc llns 13a.t·bot.Ht do 1\{agn.lhitcs ó uomcaclo mil! i s t·t~o elos lJ.Ogoa ios ccclesh\sticos e el e justi ça.- Instrncç ues n.c:' 
coucle de Villa ]!' lot·. - O JlHJ.rqncz de Palmolla. mn.nifcstn. qn n.nt:o Ille n,.gra.dou a. resposta elo imperador D. Pedro a. 
rlcptlt;tçiio pdtltqgne:;,a, e fa.:-t votos pu.ra. qnc !iO dcsCin~o l va.m os pl?ufos·d'aqneUe ~ngu sto p c rsQlUtg"CP1: - Cn.rtn. cs
crtpta. ne to iJtfn.nte regente Qo l)ortq gn.l po ~co depoi s do ~~ssmnir o governo em nmne de c l-rci scn innào, - Agi·n.dcci 
mclltos <lo 'l'homal< Gttilh on11e StuiJbs por occnsiilo de Clltregnr no cot•onel Zngrullo o commnndo do deposito dé P ly-
11101 \1·h,- J\_ escolha c~e cl] ôfe do ost:tclo m~ioF das fo rças milit:)res <1'1- 'l'crce irtl r ecito 110 mt~ja,- J3eplfLrdo el e Sá No
S'\'0"'a,- O plcnipotc ncia ri o iJra, ife iro B:trl)liccnlL refuta a~ argu i ~õcs elo gt~IJinete inglez, - O -!Jforning Jotmw! 
::uov~ga :t. cn.u sa. ífc D: 1\Iigne l, c lo ttvn. Iord Berosfol·ll,- Otlic ios n. respeito 'da.. b~tuleir~ clq J:mtn.l1 liio de cn.ç.n.do res c· .0 ·- O mini s~ro Un. r~~ inh fl. D: 1\,.~:.tri a. IT informa João Bn.ptistn.l\foreira. sobro assumptos de iqtercsse pub1ico.

·t n.r.tn. do mesmo cstn.distn. c ,José Antonio Guerre iro ;.\.ce rca. do decreto de 8 de m:trço do n.nno proximo findo.- Tr::t.· 
.a-se ~la. .. Pa.a:t.ida. Llor; e n1igrados pa.ra. Ostenlle,- A jnntn. de An g ra. Ol·Llcnn. que os rebe ldes sej am julgados por umn. 

\vom_nussao militn.r ; ·nomes dos m.emba-os d'est.a.- Ext.ra.cto dn. conferencia que o visconde de A sseca teve com 1yy, 
l~ltc, uagoc iau.te c.los E stados Unidos, tTe lntivmne·nte no c mprcsti mo pot·tu guez a. cargo do Drazil.- Aviso no ipten

~?'110 ll () poli cia ela c0rte e cn~n, recommenda ndo-lhe muita ci•·cttmspecção quanto a pri sões.- Tabell a de subsi-
108 a.bon:t.dos na R"e lg ica..-1\[oclo como procede Luiz Antoni o de A:bre u e J~imu. nos P:t..izes Baixos.- Dissidcncin. 

cnt.t'C Sebastião D r:}go Valente de 13rito Cabreh·a c seus collcgas da.jn ntn. pe lo moti vo de estar exercendo"p ÇP}-ll
llla~lllo da fo l'çn. n.rmada pessoa qu o lhe era i11fcri or na patente. - Accordãos sobre embargos :i scnteuc;~ COl~demmt
;ot·ta lle !) do abril. - Sobem ao patíbulo na Pra~~n. Nova. da. cilln.de do Porto dez co~stituciona.cs:- C;~orta elo clesem 
'Jft'gn.d?r Fran c isco ~1n.nllC l Gravito c1 :; y t:\ ign c Ln~1~, dcsp_c~lil~do-sc de S!Hl. f!ll!a.- Reflexões de t~m pel' iodi co 
n )SOh\tt stn. quando se cxeçut:\lram n..s vtctunas,- Nottcta.s po1ttums de Londres , E !tncha.l, Açores e Par1s. - Pena. el e 
?1°1'tc infli gidtl a quat,,o soldados c u]n pai~anq em J\.nm'n,- CiFCIImstnncias p~n<!crqs~s re~)a!P '1-JU spn1 delong[\s 
~~ presença elo mn.rochal t10 ca.Jl!PQ Villn. Flor na ~rerco ira. pa.ra ~SSl-Un ir o governo! . 

Pela ca1'ta reg-la de 14 de julho de 1828, dil'igida ao desembargador Victorino 
José Cel'V<?Íl'a Botelho ele Araujo e inserta a pag-. 825 elo tomo IV, constam os 
no111es dos magistJ.'aclos qtte fol'rnat'am a alçada do Porto, assim como os mnplos 
pocleres confcriclos s0bre a devassa, pl'isão, prommoia e julgamento elos sul5postos 
ré_us, c~'0os processos na integra ·rubrangem milhares de folhas, e por isso nos li" 
ll1Jtaremos a transcrever as sentenças que comprehendem penas capitq,es, reser~ 
vando para logar mais proprio um resumo estatístico ele outras condemnações. 
, Em?ora houvesse gmncle empenho ele ptmir os chamados clelinquentes, c1ecor~ 
l eu lllluto tempo desde a installl'ação do celebre tl'ibtmal até ao ultimo q,caordão, 
po;,que affiuiram muitas denuncias, servindo-se u,lg-uns indivichws de meio tão 
af.Jecto pa11a extorquh clinheil'o ou satisfazer vinganças pessoa!'ls, de sorte que um 
a v-apà ele editos subscl'ipto em 23 de d ezembro cl 'aquelle anuo, citando rét~-s au
;eutos a fim ele aomparecerem no praso de dois mezes sob pretexto ele livrar-se 
~e s.nas c~lpas , contém noventa e cinGo nomes_~ c outro, ele ~2 ele janeiro imme" 

lecl1ato, nao menos de setenta e um! · 
. No dia -18 ele fevereiro os devassa:m.tos mandaram fazJ!li' os autos summario 13 a 

"d_'llte e seis réus, assignanclo-lhes cinco dias para dizerem de facto e direito pelo 
a vogado J acinto Duarte Teixeira, tambem curador dos menores, permittindo, 
co~tttdo, que escolhessem o1;1.tros defensores, a-fim ele exporem suas all~gações 
0 Juntarem documentos, etc. ; proseguiram a respeito cl 'elles os mais tramites elo 
es't)?O, Otl O mero arbítrio elos juizes , pois n'este J?OUtO cliverg-epJ. ::).S OpÍn,ÍÕeS1 @ 
kllO ernl"se a seo·uinte · · · IS .. 

fSen-t~nça 

d - Aecorclam em relaçllo os da alçada, etc. Vistos estes autos que, em execução 
-lY;s reaes ordens, . se fizeram summarios pelo accorclão fi. 90 aos réus J oaq~~m 
li ~UL~el ela ~onsec_a Lobo, tenente coronel que foi elo batalhão ele caçadores n . o 11, 

a tnal ela ctclade ele Lagos, reino do Algarve, solteiro, de iclad!'l cincoenta e cinco 
dnnos i Francisco Silve11io· ele Carvalho Magalhães SeHão, fisaal elo r eal contrato 
d 

0 
i'Y:ac? na cid~de ele Aveiro, )latural da villa ele Figuei1•ó elos Vinhos, comarca 

L~ omaF, _solteuo, ele cincoenta ::mnos de idacle; F1'~mcisco Antonio de Abreu e 

111n~a, fidalgo ela casa real, natural ela villa ele Vianna, corregedor que foi ela co
ctxc~ ele Aveiro, solteiro, ele idade de cincoenta e um anMS; Francisco Manuel 

HW!to ela Veiga e Lima, cavalleiro professo na ordem ele Christo, qÍte ~oi cles
i<~o 
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embargaclor dos aggravos ela casa. da supplicação e ?OlTegcclor elo c~vel da côr~e, 
natm·al ela cidade ele Lisboa, asmstente na ele Aven"o, casaclo , ele Hlaele ele cm
cocnta e tres annos; JYianuel Luiz Nõg·neira, aclvogaclo que foi elo numero el'esta 
re1agão natural ela fregue7.;ia e honra ele Balta.r, comarca ele Barcellos, viuvo, ele 
cincoedta e quatro annos ; J osé Antonio cl'e Oliveira Silva e Ban-os, primeiro 
o·uarcla livros elo l'eal contrato elo tabaco n'esta ciclacle, cl'olla natural e morador, 
~asado ele idade de quarenta e sete annos ; Clemente ela Silva .Mello Soares ele 
Freita;, que serviu ele _.iuií!' ele ~óra na vi_lla ela Feira:, na~ura~ ele Angeja e _assis
tente em Aveiro, solten·o, ele vmte e sms arruos; Vwtono 'I elles ele Medeuos e 
Vasconcellos., tenente coronel elo r egimento ele lnilioias ele Lou~ã, natural e mo
rador em Ceira, comarca ele Coimbra, casado, ele idade ele qum·enta e quatro an
nos · Luiz Luzano, caixeiro ele ne.gocio, natural cl 'esta cidade, assistente na villa 
e pl~aca de Valença, solteiro, ele trinta e dois annos ele idade; José JVIa:ria ).VIarti
:tliano' ela Fonseca, bachar el formado em leis, advogado na ciclacle elo Funchal ela. 
ilha ela Madeira, cl 'ella natural, solteiro, ele idade ele trinta e tres annos; Antonio 
Bernardo ele Brito e C1mha, cavalleiro professo na ordem ele Clwisto e cb ele 
~ ossa Senhom ela Conceição ele Villa Viçosa, contaçlm.· ela l'eal fazenda n '<;Jsta ci
dade, cl'ella natural e morador, casado, de quarenta e sete annos ele idade ; Vi
ctorino José ela Silva, T eixeira Qqeiroz, capitão que foi da primeira companhia elo 
regimento, ele milícias ele Penafiel, natqral e :moraelor no logar da Quintã, conce
lho ele Baião, casado, ele idade de quar enta e seis annos ; ~fanuel José Peixoto, 
cirurgião, natural e morador ela villa ele Oliveira de Azemeis, solteiro, ele iclaelc 
de trinta annos ; José Ferreira· Pestana, ajudante elo observatorio astronom:lco ela, 
1miversidade, natural da ilha ela Madeira, r esidente em Coimbra, casado, ele trinta 
e dois annos de idade; Samuel Sarfaty, negociante, natural ele T etuão, imperio ele 
Marrocos, solteü·o, ele ie1aele ele vinte e tres annos ; José ele Azeveclo, estalajacleiro, 
natural -da :f:reguezia ele S . João ele Pendurada, concelho ele Bemvive:r, :residente 
n'esta 'cidacl e, viuvo e ele quarenta e seis annos ele idade ; Ignacio José ela Rocha, 
. sapateü·o, natural ela freguezia ele Nossa Senhora ela Encarnação, assistente na ele 
Lanhellas, termq el~ Caminha, casado e ele qu~renta e cinco annos ele idade ; o 
padre :Manuel Rodrigues Braga, presbytero ela congregação elo Oratorio el' esta ci
elaele, ela mesma natural e morador, ele idade ele quarenta e seis annos ; fr . João 
ele Santa Rita Barca, r eligioso ele s: Francisco cl'es ta cidade e 'primeir0 commis
sario ela ordem terceira, nattu·al ele Tou:redo, termo ·da villa ela Barca,. ele idade de 
cincoenta e sete annos ; fr. Faustino ele S. Gualberto,. :religio.so agostinho elescalço, 
n31tnral do P eso ela Regua, conventual no colleg.io ele .S . Lom·enço d' esta eiclacle, de 
idade ele qua1•enta e quatro annos; José das Neves Mascarenhas e Mello, bacharel 
formado em leis, natum~ do logar ele Revelles , coma1•ca ele Coimbm, casado, de 
trinta e oito annos ele idade ; Be1•iJ.arclo Francisco Pinheiro, . capitão ele ordenanças 
ela vi !la ela F eira, · natuml" e moradOl' ela quinta elas Aivas, casaclo, ele idade el:e 
'sessenta annos; Antonio José Viei1•a Mendes, de appelliclo «Tamanqueiro>>, ne
gociante, natural e moraclor ela villa ele Glidmarães, casado, de iclaele ele quarenta 
e dois annos ; João José do V asconoellos, cadete elo batalhão ele artilheria ela ilha 
ela Madeira, d'ella natural e moraclOl', solteiro, ele idade ele vinte e quatro annos; 
Manuel T eixeira L eomil, bacharél formado em leis, natural e mo1•aclor ela fregue
zia ele Cambres, comarca ele Lamego, solteiro, ele quarenta annos ele idade ; e 
Ignacio Moniz Coelho, capitão elo regimento de milícias ele Guimarães, morador 
e naturftl ela freguezia ele S. l\'Iigu:el ele Creixomil, viuvo, de idade ele quarenta e 
oito annos : presos todos nas cadeias cl'esta r elação e pl'Ommciaclos pelo crime de 
alta traição e r ebellião na devassa cl'esta alçada, e em outras a. que sua magestade 
el-rei nosso senhor m.anclou proceder nas clifferentes cidades e villas d'este r eino; 
testemlmhas que faz~m culpa a cada um elos clitos r~us , interrogatorios, c1omm1en
tos e mais papeis jmltos e. a1Jpensos, all:gações ele cUrei to em sua clefeza, etc. : 

Mostra-se da c~rta r egta de 14 . ele Julho de. 1828, a fl. 4 do appenso 2. 0 1 a 
qlJ.al serviu ele corpo ele clelicto á devassa cl 'esta alçada, e pol' superablmclante 
numero ele testemunhas que na mesma jm·aram, que na tarde do desastroso dia 
16 ele maip elo mesmo anno, pelo r egimento de infanteria n.0 6, estacionado n'esta 
uidacle, p~·imcipi{tra a desenvolver-se e manifestar-se uma execrancla r ebellião mili-
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tar contra à leg-itima auctm·idudo ele el-rci nosso rJenltor, ent~Lo regente d'estc rei
no; c saindo j á amotinados ele seus quarteis os officiaes c solclaclos elo dito rogi
llilento para o campo ele Santo Ovidio entre alaridos e gritos seclioiosos, continuaram 
? seu cletos tavel c horroroso projccto pelo resto ela tarclc o noite seguinte, som 
lllterrupção alguma. · . 

:rl'lostra-sc mais que n'essa mesnw noite, para se levar a effcito a premeclitacla 
e combinada traição e r ebellião, se lhes 1.mi.ra.m em forças c sentimentos o r egi
mento ele infanteria n .0 18, o ele arti lheria ·11.. 0 4, o contingente ele cavalla.ria n. 0 12, 
e na manhã elo clia 17 o batalhão ele caçadores n. 0 11, e to elos jm1tos consum~Jl~L
ram voluntariamente· e ele reciproca intelligencia o atrocissimo e horrendo cnme 
lle r ebellião com a infame proclamação impres·sac, e junta no appeiJ.SO 1. 0 a f!. 7, 
a qual publicaram. pelas nuts e praças cl'est~ ciqq,cle, c;on1 voze'1;ias iudeeontissi
mas e gritos revoltosos, na qual, proclamando os ditos corpos militares a r eferida 
nefanda rebellião, que haviam perpetrado contra a sagrada pessoa e legitima au
ctoricl~de ele el-rei nos so senhor, lhe declararam guerra ele facto, c lhe negaram 
a dev1cla obeclieucia e vassallagem, representando~g comp coacto, illuclic~o ~· ~sei
nado por uma facção p01jura1 claúclo por extil).ctq o paternal e felicíssimo go~reruo 
elo mesmo augus~o senhor . 

. Mostra-se tambem q:ue1 en1 conseqnencia cl'este s cletestaveis princ~piqs, des
t:·utclores ele toda a ordem -social e política, passaram no clia seguinte ~8 dA ~·efe
rtclo mez a desenvolvel-os e ratificai -os muito mais clara e explicitamente no e:;;-· 
eanclaloso e nof'anclo manifesto, que :fizeram publicar pela imprensa., e se acha a 
fi; 8 elo mesm_o appcn~o 1. 0 1 repetinclo o ll~le )á l].avia..]n proclamacto! c exp?nclo 
11 elle as espec1osas rasoes cop:J. que preteiJ.cham cohonestar sua perfid1a e a VIleza 
do seu crime, como se poclesse havei-as para os livrar da devida imputação, e 
Ineno.s ainda para eximil-os da merecida pena mn que incorreram, commettenclo 
0 ma10r ele todos os clelictos ;. proclamação e manifesto que occasionaram a mais 
pun~ente dor aos honrados e fieis portugue~es , quando re:B.ectiram que1 p elo facto 
sa?r~lego de uns poucos offi.ciae~ e sqlcl~14o s r EJbelcles e clesmoralisaélos1 se eclipsava 
a Ill~bacla ficlelidacle e exemplarissima religião com que em todos os tempo1l, desde 
0 prm~ipio ela monarchia, sem que fos sem excedidos por naçãq alguma do IDlmclo, 
~e hav1am sempre distinguido nq alT).Or e resiJ~itq clqs seus reifl e 1:!-~h~raes senho
Ies, fazendo consistir toda a . sua gloria no clesempenl}o de tão ~:?ag~ados deveres. 

Mostra-se mais, pelo imp1·esso que se [J.cqa a fl. :J.? v. c1o c~to appenso 1.0
, e 

~elas testeimmhas ela devas sa cl'esta alçada, que, em flegttimeiJ.to ela mesma hor
- ~end~ rebellião e alta traição, passaram os referidos scdiciosof) IJtilitares no dia 
20 cl. aquelle infausto mez de maio a elegere:J:q. os vogacs ele 11ma jmlta denominada 
pro':1soria, composta na inaior parte de pessoas cubeJJtas ele crimes e ele iguaes 
sentimentos revolucionarios, a qual no mesmo clia, se installou e proclamou elas 
~arandas elo paço elo concelho d'esta cidade, apoderando-se logo ela auctoriclacle 
~~prema e real, creanclo commissões de. pessoas aclcliclas ao seu systema subver
~tvo e clestmiclo;r, fazendo g:raças , e demittincl9 empregados benemeritos, ~lisponc~o 
ttos cofres pubhcos, - ~ praticando toda a qmthclac~e de vexames e extorsoes, a t1, 
c1~1? ele offertas gratmtas, para com os homens· s1sudos e honrados vas~~llos obe~ 
1
1entes ao mesmo augusto senhor, vexames e .extorsões que se não poclem. r f'lcor
~r. sem. horror, e na sna generalidade ~rreparaveis : procurando, finalp,i!.ente, a 
t ~S~a .)lllita colorar e justificar taes atten'k'tdos com OS fallazes argumentos C 

fl r~çoadas rasões constantes ele sel~ subversivo manifesto, qu13 existe impresso. a 
· b 7 tlo citado appenso 1. 01 rasões que mais serviram ele desmascarar os seus 

em ustcs e aggrmi-ar mai s, se é possível, o seú nefando crime. . 
. Sendo, pois, o crime ele rebellião o mais fLmesto ao estado, porque tencle cli
~:.ctamente á destruição ela · socieclacle, e por isto qualificado lJelo maior e mais 
orave ele todos. elles nas leis d'este reino, nas elas nações civilisaclas e no direito 
~Gmmum, publico e natural, .inramanclo até os descendentes cl'aquelles que o com
~ettem, 01:es~e. aimla mais sua. s;mviclacle ~ imputação, porque, sendo perpetrado 
s seu pnn01p10 contra a legitima auctondacle de sua magestacle, no tempo ela 
l:' lbvllie.!} paternal regência com que já entri.o felicitava estes r einos, fôi a mesma 
e e ao continuada, sustentada e proscgnida, com teimosa obstinaç~Lo e clesme-
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clído üesaccordo, àíncla cl<::pois Ja glorioússima exaltação do mesmo augusto senhor 
n.o throno ele seus augustos p1·eclecessores , sendo como rei r econhecido e procla
mado pelos tl·es estados do r eino juntos em curtos segundo as leis fnndamentaes 
da; monarchia juranclo-lhe obediencia e vassallagem, e declaranclo-o, por direito 
incontestavel ' successor legitin;to ela corôa cl'estes r eino, logo clescle o momento ela 
morte ele se~ augusto pa.e o senhor D. João VI, c~e saudosa memoria. Concorre 
igualmente para se julgar mais cr~minosa esta r ebellião e alta traição o mostrar-se 
em tudo até nas mais pequenas Clrcumstancias, ser mna continuaçrio o l'eprocluc
ção ela que t eve logar n'es ta cidade no fatal clia 24 de ag·osto de 1.820, dirigida e 
preparada mna e outra por homens perver sos , que se não descuidam de trabalhar 
incessantem c:nte na :ruína elo tlJ,ronp e elo altar, e ·na pl'Opagação ele perniciosos e 
perigosíssimos princípios e erradas opiniões , tendentes ao republicanismo, como 
a experiencia tem verificaclo por factos reiterados e ele dolorosa recordação. Ag
gravam tamben1. este horroroso e atrocissimo crime ele lesa-magestacle ele primeira. 
cabeça as inauclitas atrocidades e ferozes vexações que os r ebeldes commetteram 
contra os vassallos honraclos que se conservaram fieis ao seu roi e senhor natural, 
e bem assim os l'Oltbos elos cofres da r eal fazenda, tanto cl'es ta ciclacle, como das 

·terras elas provincias aonde chegou a sua pes tilenta in:Bxiencia e poderam occupar, 
a inda que momentaneamente, como so prova pelas test emunhas das devassas ap
pensas, sem pouparem ao menos o deposito publico ·cl'esta ciclacle, no qual exis
tiam grandes cabeclaes de particulares, caucionados pelas leis cl'aquelle tão util 
estabelecimento. Acrescem as grandes sommas que tlo l'eal erario foi forço so eles~ 
pender para a n1anutenção elo exercito :fiel1 que, acompanhado elos povos obecHen~ 
tos e loaes, que ele todas as partes elo reino corriam á, clefeza elo seu adorado 
monm•cha, tomando t anto interesse na justa causa qne sustentavam por sua ficle
liclacle1 que os levava a desprezar o perigo dos combates, saíra elo Lisboa e, com 
valor e disciplina superiores a toclo elogio, clebellou e per seguiu os r ebelcles até 
arroj.al.os . para fóra do territorio J.JOrtnguez . · 

Senc1o pois necessario, para a boa administração da justiça e para a conserva
ção ela paz e tranquillidacle publica, que os réus de tão grave e abominavel crime 
s~jam ea,stigaclos, impondo-se-lhes as penas em que se acham incursos, r egulaclas 
pelas leis d'estc r eino; examinadas miucla o escn1pulosamente as provas ela culpa 
que a . cada um elo s l'éqs resulta das r eferidas cleva~rms , perguntas e cloclmlentos 
juntos, mostra-se : 

Em primeiro logar, o plenamente se prova pelas testemunhas. ela devassa d'esta 
alçada 11,. 08 1, 21 3, 5, G, 11, 17, GO, G9, 71, 73, 79, 119, 131, 157, 164, 224 e 
251, ql1e o l'ÓU J oa€f_uim Manuel ela Fonseca Lobo, na, qualiclaGle de tenente coTo
nel .commq,ncbnte do batalhi'io ele cq,çado:res u. 0 11, esquecido ela ficlolidacle e 
honra que q, SLla nobl'e 1wofissão lhe devia Íil.spirar e do SCll principal dever da; 

. obediencia ao governo estabelecido, se :t'evolto~ contra elle, constittúnclo-se um elos 
chef~s c cabeças da e:z;ecrancla rebellião que rebentou n'osta cidade n'aquelle in
fausto. dia 16 de liVÚO; sondo o mesmo réu mn dos mem.b1'0S cl'esse infame con
selho militar que installou a denominada jqnta provisoria.r e . assignou a horroro sa 
proclamação o subversivo m:J,nifesto, a fi . 7 e 8 elo appenso 1.0 ; como se pro.va 
com tocl& a legalich1-de, não só pela maior parte das tes tem~nhas ela devassa so
bredita, mas tambem pel:;J. · sua propria confissão nos sens interrogatorios e pelo 
autog:rapho elo passapo:t:te de D. Vicente Rodrigues, hespanhol, assignado pelo 
mesmo réu juntamente com os outros membros elo dito execravel conselho mi~ 
liht.r, assignal;nra por elle confessada, e j udicialmente reconhecida no appeuso B 
a fl.. 5. 

E ainda que o réu n'aquel1e fatal dia 16 de. maio não accedosse logo à causa 
da nefanda. l'Obellião, e .dirigisse o seu bat.alhrio segnu.clo as ordens do gelil.eral Ga= 
bTiel Antonio Franco de Cash•o, qrJ.e n'aquelle tempo govel•nava as arma,s c1'este 
partido, comtuclo no dia seguinte. f?i ll.llir-se aos corpos militar es qlw se haviam 
rebellaclo no campo d Cil Sant() Ov1d10, e ent)!OlJ. na confederação do- dito conselho 
militar, m~jos membros se prOlJOZCl'::Qll. a .subverter a r eal auctoric1ade e abysmar 
este r eino em todos os n;tales da r evolução, anarchia e g·qe:rra oivil. Nem pócle ser 
attcuclida a com·ctada, em que o r óu funda toda a su::tJ <.lefeza, ele achar-se em os-
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taclo ele coA.cçrio ilos Mtos qttc praticou e lhe ficam ~rgiliclos, pois não 1n·ova que 
c.mpregasse meios oü. dilig-encias algumas, a fim ele cvital-a e frustrai-a qua1,1do 
~tvesse existido, como era do seu dever para conservar a devida fidelidade c não 
tncorrer no crime ele Jesa-mages taclc de pl'imeira cabeça; verificando-se outrosim 
q1t.o permaneceu sempre no serviço elos r ebeldes, a.inda depois ele installada a cle
n?minada jmita provisoria, a cujo _ acoo assistiu, e n 'clle votou com·o membro elo 
d tto conselho militar, u se prova elo appcnso 1.0 a fL 13 e ela propria confissão 
elo r éu, tt quem a mesma jtmta r cvt3lucionarià confiou o commanclo cl~ \.llli eorpo 
ele tropa, a fim ele operar em clive1'sos pontos contra o exercito fiel ele süa Jfra
gestacle, prestando assim serviços _aos inimig-os ela patl:ia por um moclo tão activo 
e escandaloso, sem que se mosh·e que em todo o t empo que andou no serviço elos 
reJ:lelclcs, fiz esse tenü\t iV'a ou esforço algüm pata · é'V~clir~se , o que poderia conse
gUtr se conservasse sentimentos ele honra -e fidelidade, e não fo s:>c aclhcrente ao 
abominavel par tido elos r ebeldes, que n'elle tinham confian,ça, como prova a en
trega elo r eferido commando, e a nomeação que cl 'elle fez a junta r evolucionaria 
P_ara membro ele um conselho militar especialmente encarregado ela defcza cl'esta 
Cl,dacle, como se mostra elo appenso 1.0 a fi. 57, empregos es tes que convencem o 
r cu, em quanto allega nos seus interrogator.ios que mmca mereceu a confiança elos 
:·ebelcles, cuja ca.usa se manifesta ha.ver servido, e o prova tambem a gazeta officia.J, 
]unta no dito 1. 0 appcnso a fi . 74, na qual se declata que os movimentos da co
h~nna elo tenente coronel Fonseca L obo obri.garam a gente, que se pretendia. reü
lllr em Brag-a, a. r etirar-se cl'aqttellc sitio em p1'ecipitação. Tambem n l'to aproveita 
ao réu o r egio indult-o, a que r ecorre, conceclido no decr eto de 18 ele jtmho ele 
1828, porqu~ d'esta graça e clemencia 1'eal foram expressamente e~ceptuados os 
chefes c cabeças ela rebellião, não podendo o r éu deixar ele ser cons1deTacló como 
t.'Ll, sendo membro elo pet'ficlo e execrando conselho militar que firmou a r ebellião 
e inst.'lllou n'esta cidade o govemo r evolucionario, devendo por isso ser julgado 
con1 todo o rigor ela lei . 
. . Quanto ao réü. Fràncisco Silverio de Ca.i·valho, mostra-se, pelos depoimentos 
t~formes elas testemunhas ela devassa a que se procedeu na cidaelc ele Aveiro, 
extsteutcs no appenso 2.3. 0

, e que elepozeram a. ·n. 05 1, 2, 4, 5, G, 10, 11, 12, 
13, 14, 2.!) , 30, 53, 34, 35 c 40, que o réu fôra um elos cabeças lJl'incipaes ela 
rebellião, q1,1e n'aquella ciclacl~ rompeu no mesmo fatal çlia 16 ele maio, e quem 
a Pl'epa.rou, promovm1 e desenvolveu; a.crescentando umas, quaes são as de 
n.os 12, 13 c 14, que em sua casa se faziam clubs pa.ra esse fim c obj ecto; affir
n:ando outra, qual é a de n. 0 G, que a certeza ele ser o mesmo réu um elos prin
ctpaes auctores ela rebellião, a derivava elo exame a que assistiu c fez nas eli:ffe
reutes corresponclencias que lhe foram apprchencliclas; c concorcla.nelo. t odas na 
mes1na persuasão e juizo, assentando-o nos factos que elle pratim'tra , communi
banclo-sc c concorrendo com pessoas suspeitosas antes cl'aquelle dia, no qual o 

atalhao de caçadores n.0 10, estacionado na mesma eiclacle, induzido pelas sug
~estõ~s ele todos, se apresentou r eunido e. sublevado, praticando os excessos te
llleranos ele préncler o juiz ele fóra , o g-overnaclor militar, o commanclante elos 
Veteranos, d.esarmar estes, concorrer á camara, suspender os offi.cia.es cl' ella, com 
.excepção ele mn só, ele seu traidor partido, e convocar outros, p·assanélo a orclena1· 
~ fazer r eclig·i r o escandaloso e tcmerario auto, a que cleram o nome de auto de 
l eclamação e tranca.mento elo que se fez em 25 de abril cl'este anuo, e ela ratifi-
caç<to ele . t t . t , "' ' . . . ' . Jnramen, o, e c. ; a CUJO au o o r eu na.o so ass1stln e o ass1gnou, mas 
passo1~ ao criminoso m•rojo ele anelar convocando gente pelas ruas para tambem 
0

. ratLCare~, COmO fizeram; provando-se, l)ela. mesma devassa, haver ·siclp rcdi" 
f~~ 0 por mmuta pa.r~ e_sse_ fu~1 dada pelo fa~auhoso J ?~c~ ui~ José ~e Queiroz, que 
i 1 desembargador (mcligmss1mo de o ter s1clo) doDUClliano e res1dente no logar 
~e. Ver clemillio, a pequena distancia ela dita ; iclacle : operação esta. que formava 
t:~t? do •plano r ebelde, ~ue elle mesmo se_ o:ffereccu formali sar, e é constante o 

r a . p~l~1 sua apprehencl1cla concsponclenc1a. 
Examu7aclo o r eferido auto, qt~e vem por traslado a .fi . 4 v. elo appenso 23 .0

, 

~,que servm ele corpo ele delicto á devassa a que se procedeu na mesma cidade, 
é lllusura ser clle o ma.is nefando que tem v i.:to estes reinos, e servirá de eterna 
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igwm1ma a todos os seus collaboraclores : a mesma uniformidade ele plano, que 
se adoptou n'osta cidalle do Porto nos já mencionados temerarios o subversivos 
manifestos; os mesmos mbtivos ela. sacrílega e abominavel rebellifio; e a. mesm~~ 
phrase em todos; sendo a d'aquelie auto mtuto mais execranc1a e venenosa, por
que·, tomando-se n'elle a mesma base ele achar-se sua mag.estade coacto e fasci
na:clo por uma facção .perjura., que era o seu ficlelissimo e luminoso conselho ·e 
1ninisterio, Úlclilziraln b mesmo augusto senl10r (c ousa incrível ! . .. ) à qualidade 
de uín particular, sem auctoridade na clirecção e governo d'estes seus reinos, e 
emquanto se não installava mna regencia prescripta na carta constitucional; pro
fanarain a santidade do juramento, qhamlo debaixo d'elle prometteram obecliencia 
a uína junta rebelde e secliciosa, que ía crem·-se n'esta cidade elo Porto, a qual 
ele facto e com forca armada infelizmente se insta.llou no outro tambem infausto 
dia 20 ele maio, co'mo. já foi dito, para permanecer governando com auetoridacle 
suprema em Portl1gal e .seus dominios; pa'l:tinclo o mesmo batalhão, depois ele 
bonsuimnado este gra\rissimo delicto de lesa-magestacle ele primeira cabeça, pa.ra 
esta cidade, aonde chegou na manhã elo dia 17, !3 se UIJ.iu ás mais tropas rebel
ladas, ~razendo em sua companhia o mesmo faÇanhoso Joaquim José de Queiroz, 
primeiro chefe ela conspiraçrio, que poucb de}JOis veiu a ser ~omeado lUn elos se
cretaries elo governo intri.lso . 

Mostra-se mais, pelas mli.itas e &versas corresptmdencias apprehenclidas ao 
mesmo réu, conjunctamehte com vinte e cinco arinas carregadas, pertencente!'> 
úqhelle batlilhãol na occasiãb em qhe no priml:liro dia elo mez de julho foi preso 

. com outros foragidos cb-réhs, com quein andava profugo e errante, dentro ele um 
barco na ria ele Aveiro, correspbnclencias qhe se acham. enumeradas e especifica
das hb termo de entrega, existente a fi.. \:1 elo appenso 42 .0

; que o réu effecti
vamente fô:ra agente e collabol:aclor ela rebellião; pois é por aquellas evidente 
menti:\ 111~mifesto e prbvaelt> que, sendo o primoi'dial projecto ela mesma rebellião 
êoncebido .pelo ti-aicloi· J oaqü.im José ele Queiroz, este o communicára ao réu pela 
tarta n . 0 7 elo appehso 29: 0

1 
qhe aclherinclo ab mesmo projecto, e acolhendo si

milhante càmmunicaç2:o sem promptamente participal:oa á auctorielacle publica, se 
cbm;tittiiu desde lugo ci-iminbsb ele alta traição. 
. . lVIostra=se mais, pelo seguimento ela corresponclencia com o mesmo réu, en
hetida pelo mencionac1o Queiroz (carta n .0 8 elo mesmo aplJeJ.ilso) que, tendo o 
réu i·ecebido aquella primeira carta n. 0 7; na qual Queiroz lhe reeommendava 
fallasse no sentido d'ella a outros individues, que pol.· certo acreditava possuírem 
iguae13 sentim.'entlls, e partic,ipanclo-lhe o mesmo réu as noticias que obtivera sobre 
-af:l occorrencias n'e sta cidaclí:l, ein as noites elos dias 29 e 30 ele abril, por occa
sião de haver-se feito um auto camarario similhante ao que se fizera, em .A:veiro 
no dia 25 elo dito mez, apparece aquelle i·epro'vanclo, na mesma carta n . 0 8, a 
bondncta firme que n'essas noites tiveram os commahdantes elo regimento de in
fanteria n .0 18, e a ele Mesqtuta, major ele caçadores n.0 11; insinuamlo o moclo por 
que devia procecler-se, elesapprovando outros, que pela di. ta carta respira terem- · 
lhe sido apontados pelo réu (principiando d'aqlu a manifestar-se a sua coopera~ 
Ção), e acrescentando que o primeia:o passo que deveria dar-se, era o mandar a 
esta êiclacle. com· carta a pessoa que nomeia para tentar o commanclante elo regi
mento n .0 6,, e ver se e~tEl se offerecia a seg:urar a ponte no clia aprazado, e então 
saíi· ele A'veii·o o batalhão n .0 10; e· depois ele feita a contra-revol-ução no Porto, 
conVidai· b Dlauclino p'ai·a general, a qRem se o:fferecia a escrever, e fazer com 
que mais alguem o fizesse; convihcl'o tambem procurar conhecer o espírito ela ar
tilheria, que poclia fazer imutb mal, sendo contra. 

Mostra-se mais que, em seguimentb cl'este plaho revoltoso, estra,nhando. aquolle 
Queirbz ao réu, na ·cá.rta h. 0 9 cl'o 'citado appenso, o pouco cuidado que tivera em 
remetter para Lisboa outra carta (que parece ser a ele que trata o bilhete n.0 19, 
t endente a cnillbinar ali b m~smo pl~o, pôr em corresponclencias, etc.) lhe dis· 
ser a q Lle, h s·o isto se nr:o tratava mui .s'él'ia e mui activamente, se deixassem 
elo t entativas i> ; inculcanclb-lhe a noc'essi'clatle ele se procurar communicação com 
outros corpos, pois que scln ella iütda se fa,zia; rcflectinclo-lhe que o regimento 
n. 0 10 ía para i::lantarc~, o lá seriam desligados os officiaes, pois deviam soffrer a. 
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mesma sorte que os corpos da capital; que as províncias :ficUJriam sem tr0pa, ou 
com pouca; que via muita disciplina e obediencia a mn governo r ebelde, e a final 
com essa obcdiencia não haviatli escapa1' a sorte igual á que tivera o das basto
nac~as nos presos da relação, logo que o governo estivesse mais. seg:tuo; concluindo 
ultunamente que, s~ por aqú.elles quatro dias se n'l.'i.o desfaz-ia a manobra elo Porto, 
(expressões que têem clara relação ao auto camarario de 29 de abril), o povo e 
tropa se habituava c p-erdia o enthusiasmo. O qüc titdo ·patenteia qtte· entre o 
mesmo réu c Queiroz, que por tal fórma se expl'ituüt, estava a chave da confe-

. cdleração e conselho qlte meditava, e gradualmente .ía preparando o rompimento 
a nefwrrda criminl:ls::\. rebellirio. 

Mostra-se mais, pelo contexto do bilhete n . 0 10 do appenso -referido, escripto 
llelo mesmo tl:aidor Quei~:oz, na parte d'elle em-qu.e diúa ao mesmo rétt «eleve 
m~nclar- se já ao nono, a S. P edro dó Sul (referindo-se es tas expressões ao bata• 
lh~o de caçadores n. 0 9, que ali se achava), c se não souberem arranjar o pro
P:lO, eu o an 'al"U ar ei» 1 lamentando a falta ele intelligencia com os corpos, que 
~ao só o mesmo IJla.no r ebelde prosegtria em seü desenvolvimehto ihsic1ioso, pro= 
~urando alliciar-se pela intervenção do 1--éh o mencionado batalhão, mas tambem 
J~ havi~1. mais algLm1as pessoas s-abedor~s da traição qüe se premeditava, pois as
Slm ? .mcltlcam as palavras t<se não souberebn , palavras que não se empregam 
~~ . hnguagem vulgar senã~ fall~nclo de m,nitos; sondo de _acreditar qtt~ alguns 

estes fossem os co-réus ] ra:Ucts'co Antohro ele Abreu e Lm]{t e Fra.nmsco-lYia~ 
nnel ?ravito, a qttem, na cm'ta suprah1encionada n. 0 7, o mesmo Queiroz r ecom
mendara :ao r éu que fallasse. 
. lVIatis se conhe~e, pela carta í1. 0 11 elo mesmo appenso, que, para os conspi
radores óecultarem suas corresponclencias ci-iminosas sobre a traição e r ebellião, 
que premeditavam e j~ esta'Va em andamento par~ -ser levada a effeito, usavam 
~screv~r algumas com tiiltB,s compost-as por nieio ele preparações chimicas, ao que 
e alhtstvo o período qüe se lê nas pi'ii11eii."as linhas da mesina carta «ll~io sei se 
a 8Ylllpathica é tlm resposta á minha, que aqui se esúrevetl parâ Villa Nova)) 1 logo 
~m continuação da palavra «re~ebLJ 1 que se v~ n'esta cart~1. e na já mencionada 
~ n.o B, por que uma e otttra principiam ; 'O que tnmbem pl"Ova que o réu esm·e~ 

;La cartas ao mesmo traidor Queiroz, ele que elle accusava a r ecepção por aquelle 
. eiLmo ; concluindü-se, pélo cu~teú~o. das r espostas que a taes cari;.,'"L~~ clava, que 

as enc<erravam em s1 matena cnmmosa c tendente á mesma rebelltao. 
Tambmn r esulta inteiro conhecimento à.o arc1ilos·o 'e sinistro modo por qtte 

se propunham efr'eitnar :a r cbelli.ão r;efericla-, ele tóclo ·o mais contexto da mesma 
~arta_ lil..o 11, em qti!e seu mencionado auctor Queiroz contint\a c1izendo ao r éu, 
. epots de fazer,lhe algumas r eflexões conducentes a firmar _ajustiça da má caüsa 
p~. qn~ se empenharam '«qu~ o ba:talhã? n .0 10 não elevi~ ~ir a esta cida:le do 
nN r to ~em segm'aJJça elo arJolO aqm; pms, quando a trop::t el esta mesma mclacle 
.À~ .~'-llzesse, olt não poclesse anm.tir e obrl:ir1 então s·aínclo o mesmo batalhão de 

0 
6110 . e os ele Braga ele lá, e ap.J?arecenclo ao mesmo tempo, ou o general se 

cl~~centr~~a ·~e li cava ehti"e o dois fog-os, 0\.l saía a. cam~o; e as ~orç,as com que po
cl l onta1_ nao era.m para 1sso; bast'a.ndo para os malvaclüs pm~a.nos o povo :fiiel» ; 
cl adc 0 ass~1n áqueiles que suppunha segn:irinm o ·caminho da honra e ela fideli
Ih:i~ 0 epltheto d~ «nmlvad~s)), que _a elle réu e set\ .P~tverso e a~bicioso_co~se
elJJ. 0 melh?r _cabia. P.ar~ 'v1r . a ef[etto a me~m:a trn.rçao e r ebelhao, pers1s\mdo 
lJJ. suas cnmmos'as e d1abolrcas 1cléas, cohtmuott a aconselhar ao réu n esta 
osehlJJ.a_ car~a «qi.l: os agent_es-elo Porto (o que manifesta que já n'esse te~1p.o 
qt a;1a. n esta c1dacle) cle'nam entehcler·se com os corpo-s ele Braga, convmclo 
a;e ~ ah s·e designasse o c1ia em qüe appateceriam em Vallongo, para ele cá se 
ch Par ece_r em Villa N-ova,; clevemlo '<!> batalhão estar elo prevenção com cm·tu
lJJ. ::tlue i 1déas estas que . deviam i:epetir-se para o Porto ; pr-evenindo tambem o 
1·~ eclsmo réu ele que, tencl0 a cama/!.' a ele A veil•o e ele E sbo·ueira ele nomear pro cu-

<• ores á A 1 -eis · s cortes, sendo as s·us ela comarca a quem-pertencia elegei-os, era pre--
ç~.:cl~m~araçar pela forç;.:'- e_s·sos -actos, como a tropa ele Hraga :fizera, embara-

Si f~:li os ela aC'clap.:à7ao da ca..mm·a. . . 
l.U.tlhantemente msmno\.1 a;() róü, 11a lnesma ·carta, qtte convmha mandar nl-

I ' 
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gtteni ele coiifianÇa á villa ela Feira ao batalhão n. 0 11 (que ou ali se achava on .se 
·esijeniva); pois nniito necessario era tel-o seguro, porque 1)oelia ali faz er mmto 
ínal ás operações sobre o Porto; acrescentando «·que via instar rriuito por um ge
neral á testa, mas se o não tinham já, não deviatiD por isso succumbi1·; pois, res
taurado o Porto, o Clauclino viria, ou mesmo algum ele Lisboa; e effeituada a 
1;estaurnt:lão d' esta cielacle, ía logo noticia a Inglaterra, e era natural <i]Ue Vilhu 
Fl<h' e J<:Jão Carlos, etc. , se lhe viessem unirJJ. Tanto este traidor QueirQZ con-
tava com a ajttda; e coopemção d'aquelles . .. . 
· Tambem preva eonclucl1:mtemente a carta n. 0 15 cio mesmo appenso, combt
Jiaelo seu contexto com os abominaveis successos que tiveram logar na manhã cl~ 
jti notâclo à.ia 16 ele maio lia cidade de Aveiro, que o modo por que a rebellião ah 
roinpêra; pl'incipiartclo immediata e seguidamente á sublevação elo batalhão n. 0 10, 
pela prisão do j uiz ele fóra, governador militt~r, e commandante ele veteranos, fura 
o resultado do conselho consignado na IJ;lesma carhllj qlte tambem se estendia a 
dever depois retmir-se a camara, desmanchar~se o auto, e que para .então é que 
se precisava tudo concorresse: conselho que foi seguido pelo réu, a quem fôra 
daclo c dirigido; sendo por isso que muito grande numero elas testemunhas ela 
devassa, tirada na dita cidade, uniformemente juraram que o réu .andára ·pcla>S 
ruas cl'ella convocando gente para assistir ao auto subversivo, anarchic~ e at
tentatol'io ela auctoriclacle real, ali feito n'aquelle dia; que as ele n. 08 29 e 30 ela 
mesmtl. clevas~a depozei'arm c1o modo mais positivo e t erminante, sobre a sua 
nctiva coopei'ação e ·decisiva influencia em todos os acontecimentos cl' esse mesmo 
dia ; e que ultimamente a ele n. 0 142 ela devassa cl'esta alçada, que vem por tra~
lado no appenso 53 .0 , affitmtm que fõra o mesmo réu um cl'aquelles que m&lS 
cooperaral11 pai'a tjue por tal auto fosse · reclamado o que se havia feito em 25 ele 
abril; auto este promovido e dictatlb pelos nqbres e leaes sentimentos ele portn
guezes sempre fieis á santa religião ele seus maiores, e ás leis funclamentaes ela 
inonarohia, no sentido ele ser declarado r ei cl'estes reinos o suspirado e muito 
ttmaclo senhor infante D . Migltel, então regente d'€lles, a quem desde logo , p01' 
excesso ele amor e enthusiasmo, proclamaram com alegres e jubilosos vivas na 
qualidade eminente ele · seu r ei e natural senhor. . 

Não é rtteüos -plena a 1n·ova, que resttlta contra o mesmo réu elas correspon
tlencios por elle. entretitlas com o tenente coronel qHe foi do regimento ele m.ili
cias ele A veito, Mahuel Maria cln Rocha 00lmieiro; ela villa de E sgi.teira, na qua- · 
liclacle ele emissario e agente enviado a esta cidade elo Porto, as quaes se acham 
nos appensos 36.0 e 31.0

; l3ois todas ellas convencem, não só que um. e ou
iro empr egaram criminosos e r eprovados meios para traz erem. ao seu partic1o .e 
elos mais. conjmaclos o regimento n .0·6 ele infanteria, jit existente·n'esta mesma m
clade na epocha em que algumas forani escriptas; e as di-.ffercntes datas mo stram 
haverem"o sido em 6, 8·, 9 e 14 elo referido mez de maio, mas tambem. mais par
ticularmente se verifica pelo papel existente a n . 0 2 elo ultimo inclicaclo appe11so, 
qne pelo mesmo r éu foi sabido que o complemento da r ebellião estava proximo, 
poís no dito papel lhe · commtmicou· o mesmo infame agente Manuel 1\tiaria, que o 
coronel elo mencionaclo regimento esk'tva deciclicl0, e rompia á menor offensa que 
soffr esse ttm soldado cl'elle. Desígnio horroroso, que desgraçadamente se cumprin 
e completou n'atJ_nelle infausto dia 16 ele maio~ como fica ponqeraclo . 

Similhantemente se· }Jrova que o réu entreteve as muitas e cli versas corres
ponclencias que lhe foJ.·àm a1Jprehencliclas no acto ele sua prisão e estão esp eci
ficadas no · citaclo appellso 42. 0 Pelo ·complexo cl' estas se conhe~e até á eviclen
.cia, que fôra elle o princip~l insb.'umento e agente elo conselho ~ confederação 
que se formou debaixo ela influencia e cli1·ecção elo infame traidor Joaquim J 0sé 
de Queiroz, e produziu em resultado a r ebellião que primeiramente se manife~ton 
na cidade ele Aveiro na manhã elo dito dia 16 ele maio, e na tarde d'elle appa-

. r eceu ramificacla n'esta cidade elo Port0, por effeito elas combinações climanaclas 
d'aquelle centro; havendo tomado parte, mais ou menos activa., na mesma confe
tlúação e conselho muitos outros indivíduos cl'aqüella ·ciclacil.e e suas immeclia
çõcs, d'entre os quaes saíram os emissarios mandados a diversas terras elo reiD:o 
alliciar corpos elas diffetcnles a rma,s do exercito, alguns do s quaes, e outras mnt-
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tas pessoas ele cliffer entes classes, empregos e condições, se deixaram seduzir 
por papciosas e perversas sugges tões, que deviam afastar . e r epellir . 

. . E finalmente notavel, e muito clig~o ele particular consideração para a culpa
hihclacl.e d'este r éu, o papel escripto ele seu proprio punho, por elle como tal re
conhecldo, e por officia.es de fé publica, que se acha a fi. 225 elo appenso 38 .0, 

comprehensivo ele ·tres cliffer entes quesitos, que o mesmo r éu submettêra ~t con
i:mlJ~.açfio e decisão ele alguns de seus sequazes mais activos e influentes pela 
1gaçao e nexo que têem com a tentativa da sublevaçr:o projectac1a; sendo cada tun 
cl: .taes quesitos seguido de tuna paraphrase tão ousada e subversiva, como pó~e 
a::Jtllzar-se pelo modo com que termina a elo terceiro e ultimo-artigo, quando chz 
lque não estando nem um corpo em circmustancias ele dar Ímpulso mais decisivo 
c 0 que o batatlMio n .0 10, para que se demorava? E. cleixanc1o combinações, mar
chassem immecliatam~nte estes libertadores s alvm~ a nação elas garras elo infame 
oppl·essor e seus satellites! : . . » · . 

. Não é, porém, o réu sómente respo~savel pelos factos anteriores á r ebellifio; 
P01~ tambem se constituiu culpado por outros muitos a ella posteriores, e todos 
l11ntto aggravantes . . . 

·. ~oi o r éu nomeado commanclante de tun corpo ele voluntarios, pela ]Jortariu. 
or1gll1al _ ela junta r ebelde existente no appenso 44. 0 ; acceitoü este emprego de · 
~lllla . auctoridad.e illegitima, orga11isou o mesmo ~orpo, e .o levou á for ça de mais· 

e Cl~coenta homens, que armou, e fiz eram serv1ç9 ~ebmxo das suas orcl ens, em 
oppos1ção ao g;ovemo legitimo; procl~mou aos povos de Aveiro e seu clistricto, 
chamando-os ás armas por meio ela proclamação por elle assignacla, existente no ci
tado appenso 38.0 a n . 0 223 · fez a:ffixar eclitaes em differ entes terras ela mesma 
comarca, como foram Eixo, Ifuavo e E sgueira; fez affixar outro edital para apres
sar a organisação cl 'aqnelle mesmo batalhão, assignanclo o prefixo e improroga
b~l termo ele oito . dias para se alistarem os habi tantes ele A veiro e seus subur
. _los, .sob ameaço ele participação ú junta r ehelcle elos no'mes cl 'aquelles que, estando :U ~lrcums tancias d'isso, o não :fizessem; e se acha o nutographo cl 'este · eclita.l a 
fi. ~b elo mesmo appenso; expediu as cliffm;entes ordens ele serviço a fi. 124 e 
b~ 22, qn~ ooml?rovam o ex.eroicio ele c?mma.nc1ante elos voluntarios ; ~ que tam-

m se evrclenceta pelo que JUraram multas tes temunhas da devassa, dizendo que 110 mesmo proceclêra por maneira des·comeclicla e estranhavel; duas elas quaes cle
po~~ram, a n . os 3 e 33, elo . factú escandaloso ele haver feito chibatar nm soldado 
P~1810neiro elo exercito realista, qtJ.e passou preso na cidade ele Aveiro na clirec
§ao elo Porto, só porque deu vivas a el-rei; mencionando tamhem as de n. os 4, 5, 

. l' 10, ~1 e 40 ter o réu lido á frente elas ordenanças, em occasião que, ele ordem ct cap.:_tão mór respectivo, es tavam r ei.m.idas em o dia 24 de jlinho, uma pro
~ ~maçao ou papel infame, sedicioso, e offensivo da pessoa o alta cligniclacle ele el
Jel,l ele quem tambem ma.l dizia ele modo ptmivel n os delírios freneticos de su.a 
f.xa tação, como affirma mais circumstanciaclamente ·a testemunha n . 0 40, em ul-
tmo logar apontada. · 

Confessa o r éu muito clara e explicitamente, na r esposta que deu tL segunda 
Ptr~nnta ele seu terceiro interrogatorio, feito n'esta ciclacle, depois ele haver de
~ ~racl~, no que primeiro se lhe fez na cidade ele Aveiro, ·circumsta.ncias na sua 
ssencla conformes, mas em algmn·a parte diminutas , que, logo depois elo auto 

Í;le s e fez na clita cidade no diJJ. 25 de abril no sentido ele ser cleclaraclo r ei · 
~estes reinos o senhor D. Miguel, r ec.ebêra a carta ele Joaquim José do Queiroz, 
s~l~e se .~eha inserta a n . 0 7 elo appenso. 29. 0, na qual lhe (liz;ia que, . visto não 

h r fe~to ctssirn em Lisboa e no Porto, era pTeciso ver como se havia clesma.n-
c ar s· 'lh . 
te c l • tmt ante auto, <L que dava o titulo de <<camara optica d'esscs arleqtúns.» ; 
a ~c~ r elação esta phrase ultima àquellas pess·oas que tinham intervindo no mesmo r: 0 ' e .como elle réu, por· outras conyersações que havia tido com o mesmo Quei
fa zt esttvesse per suadido, como este constantemente dizia, que o. dito senhor in
e ~ e estava rodeado de uma facção, á qual clle/ clava o n<:>me ele camarilha, que 
t;a .. a ~ne movia tuclo e induzia aquelle augusto senhor a obra.].' em sentido con
l1 a~10 aquelle em .que· tomára as r ecleas elo governo cl 'estes r einos, ·e que sem 

lll<t r eacção não se podia bem conhecer se era o senhor infante D. l\1ignel que 
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queria acclamar-se rei,· oú se era a facção que o rodeava que assim o queria; 
então elle réu, intimamente convencido de q ne o passo que se pretendia clar era 
em favor da nação e do mesmo augusto senhor, cooperára para elle; e que, pas: 
sando a communicar o contexto ela referida carta ao co-réu ausente João Evan
gelista Coutinho, tenente elo batalhão ele ca:çaclores n .B 10, fôta logo pelo mesmo te
nente, que se achava em Avei1'0 cdnimanclanclo um pequeno deposito elo mesmo · 
batalhão, acolhida com grande enthusü~smo aquella communicação, mostrando-se 
tão empenhado ·na destruição elo referido auto, gue elle mesmo havia ·assignaclo, 
que se dirigiu logo ao logar ele V e1'demilli6 e domicilio ele Qtteiroz, a consultar 
com este sobre o modo ele levm'~se a effeito b clitt:l proj ecto; e voltando cl'ali, com
mtmicá.ra a elle réu que, tendo ambos reflecticlo que o pequeno contingente do 
batalhão n .0 10, que commanclava, e a pouca força de milícias ele llhavo, com que 
aquelle Queiroz contava, não sendo .suffi.ciente para apoiai-o, ainda quando fosse 
coacljuvacla· pelo sargento, cabo, e algtms elos soldados ele que se compunha um pe
queno destacamento do regimento n .0 18 ele infanteria que em Aveiro se achava, 
e tinha para ali acOmpanhado o governacloi· militar interino tenente coronel elo 
mesmo regimento, era por isso inclispensavel promuar a cooperação de outros 
corpos ·existentes em Vizeu, Braga, S. Pech·o elo Sul e. Porto; em 'consequencia 
elo que, se tratára logo de expedir emissarios pará estes pontos, entre elle réu e 
ditos tenente, Queiroz e Manuel lVIaria1 e outros ele quem os nomes convem ao 
segreclo e diligencias ela j ustiça, que por ora se não revelem. 

Confessou mais e1uem foi o emissario ~anelado a Vizeu com commissão ver
bal ao co-réu ausente José Julio ele Carvalho, commanclnnte elo batalhão n. 0 10, e 
a outros officiaes cl' elle; acrescentando que tambem aquelle emiss~trio a levava 
para tratar na mesma cidade com os o:fficiaes elo batalhão de caçadores n. 0 7, qu~ 
logo se prestaram a amciliar a reacção premeditada, cleclaraEJ.do (como viera d'ah 
dizenclo aquelle) que, na occasião de ser preciso, era melhor marcharem sobre 
Coimbra, que sobre o Porto . 

Confessou mais, que o mesmo emissario fora tambem a S. Pedro do Sul f~t.zer 
similhante combinação com o batall1ão n. 0 9, combinaçílo que por Joaquim J 0sé 
de Queiroz foi indicada como necessaria, no bilhete n .0 10 inserto no appenso 29. 0 

já mencionado, cleclara:nclo os nomes elos dois officiaes d'este mesmo batalhão a 
quem foi dirigido, os qtmes annuinclo ao projecto ele traiçào que ll1es foi pro-

J posto, e compromettenclo-se a fazerem tambem a.nnuir a elle todo 9 batalhão, 
disseram igualmente ser pi·eferivel á opinião ele marcharem sobre o Porto, o ve
rificarem sua j.tmcção com o batalhão n .0 7, e marchar sobre Coimbra, quando 
viesse a necessidade de se declararem. 

Confessou i:nais, que para esta cidade foram mandaclos. os já nomeados Ma
nuel Maria ela Rocha Colmieiro, e outro, com clirecção á pessoa q~1e designa, 
sendo o primeiro o~j ecto ele S'lU1S commissões conhecerem ·o espil:ito ela tropa da. 
guarnição, e algum tempo depois, tentar-se o commanclante elo regimento n .0 61 e 

·ver se este se o:fferecia a segurar a ponte no dia aprazado; e o mais que consta 
das correspomlencias já mencionadas, c insertas especialmente nos appensos 
36 .0 e 31.0

, que o réu declarou sm;em as proprias que recebêra, c lhe foram en
viadas cl'esta ciclacle por aquelle mesmo Manuel Maria para: tambem as commu
nicar aos mais amigos sabedores do obj ecto ela: sua missão . 

Confessou igualmente, que á cidade ele Coimbra fôra tambem Jnanclac1o outro 
cmissario, que nomeia, com o obj ecto ele sondar o espírito de um destacamento 
forte q ne ali se achava, pertencente ao batalhão ele caçadores n . 0 11, e ele uma 
partida ele cavallaria elo regimento n . 0 7 ; sendo o resultado voltar o mesmo emis
sario dizendo que não contassem c0m. a partida ele cavallaria, e que o destaca
mento elo batalhão n .0 11 tambem estava vacillante. 

Confessou igualmente que7 em virtude ela arguição feita a elle réu·pelo mesmo 
Queiroz, no principio ela carta que se acha no appcnso 29.0 a n . 0 8 (ele que 
se tratou em loga.r competente) sobre não· ter havido intelligencia com o regi
mento n. 0 10 ele infanteria no transito,. que fez a pouca distancia ele Aveiro para 
o seu quartel fixo na villa de Santarem, fora o réu mosti:ar esta carta aos, ca-pi
tães Pizarro e Vasconcellos, elo batalhão n. 0 10, os quacs fizeram par tir logo outro 
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~'t~itão seu camarada ao encontro elo mesmo r egimento, que alcançou ainda em 
01mbra, trazendo em resposta, que era duvidoso o seu estado, e não se poclia 

contar com elle deciclidamente. . 
Confessou mais, que todas as corresponclencias ele que se tem feito menção, 1 se acham designadamente exprcssaclas na pergtmta que lhe foi feita a n. 0 16 

~e, seu quarto intenogatorio, as reconhecia pelas proprias que se lhe apprehen
c eram quando fôra preso, e conterem ellas (como disse na resposta á mesma per
â'1lnt~) por Hma parte, as cliffer entes corresponclencias que entreteve no sentido 

e vu· a effeito o projeçto, que se concebeu, ele libertar o senhor infante D.. Mi
fu~ d~ facção que o cercava, e, por outra, contm,em papeis incli:ffer entes , ou 
a:n ° Simplesmente relação com a organisação ou ordem elo serviço elo batalhão , 

que tambem confessa ter. f.l iclo nomeado c:ommandante. 
do O~nfe_sso:t finalmente_, na resposta que deu á pe~·g·ti:~ta qu~ lhe foi feita. a n. 0 60 
raclpnmeno nüerrogatono, ser sua a letra por que estao escnptos os quétltos exa
t . ,08 no papel n. 0 225 elo a.ppenso 38.0

, dizendo, porém, serem pertencentes ao 
a:~ente J o~o Evangelist~ Oouti~o; coa~·ctada esta que, ainda gue fosse veri c~ica, 

xa subsistente grave llnputaçao contra o réu, por haver escnpto taes quesitos, 
e oc_ct~taclo ·ao conhecimento da auctoric1ac1e publica sua materia subversiva, t e
merana e escandalosa. 

Nega, porém, o rétt haver selicitaclo o commando elo batalhão de vohmtarios, 
P~~·au{ue foi ~omea_do., aUega~clo que ao contrario proctu·ou obter cl'elle. escusa, 
qh e e· nao fo1 ac1mrtt1c1a; assim como tambem nega o facto, ele que as testemu
n ~s n.os 3 e 33 ela devassa o argtúram ele haver feito chibatar um soldaclo·prisio-
nen·o c1 · A · · . o reg1meBto n. 0 22 ele infanteria, que passára preso ·por veno; po1s que 
as qumze chibatadas que esse soldado levou, lh'as mandou dar o governador,. a 
t~em elle r óu participitra o facto, desfigurado pelas testennmhas, e que consis-
ha em ter o mesmo soldado insultado a guarda de voluntarios postada á cadeia, 

c an;_anclo-lhes negros e lacaios. 
aJ ~egatambem a introclucçiTo c intimida·cl e que · a testemmilia ela devassa d ' es ta 
~ ç_~c~, que clepoz a n. 0 142, lhe attribuiu ter com os membros da jtmta provi
ar~~ confessando sim que apenas tinha mais pa.rticular introcluc~ão com Duarte 
mru .erme Ferreri, por ter sido commanclante elo corpo em que servíra, e com ·O 

e enclOnado Queiroz; clizenclo que as vezes que ali concorreu fôra para obter sua 
scn~: ele commanclante do batalhão de vohmtarios . . 

tã .Nao contendo, porém, a defeza verbal e ele direito, produzida pelo réu, nem 
st 

0 
pouco os aFtigos ele sua justificação, tendentes a mostrar em generalidade 

1)~~ louva.vel conclucta anterior, tanto n1ilitar, como civil e r e.ligiosa, cousa algmna 
cr· a . qual possa c1im'múr ou desvanecer a culpabilidade, que resulta elos facto s 
Jlriminosos e gravíssimos delictos de que é argrúdo, e se acha;m. completamente 
ele orados, como fie~ exposto ; acha-se o mesmo réu nas pr~cisas circ:tmstanc~as 
ll hde ser em applicaelas as. severas penas com que as proVIdentes le1s elo :remo 

laiJ am . N h . ' prmn· tao orrorosos cnmes . 

111 Quanto ao r éu ,Francisco Antonio ele Abreu e Lima, mostra-se, pelos clepoi
noe~os. concordes elas testemunhas ela devassa ele Aveiro, n. 05 1, 7 e 33, que vem 
no ppenso 23.0

, e pelo ela testemtmha n .0 142. ela devassa ela alçada que vem 
da appenso 54.o,_ que o r éu. frequentava a sociedade e compmiliia elos agentes 
eis llles_ma ~-ebellü1o que mats concorreram para esta, quaes eram o fi scal Fran
cl' e~ Sllveno ele Carvalho, 'Manuel Uaria ela Rocha Colmieiro e outros, derivando 
]'1~ssa. frequencia e communicação, já em casa do mesmo fiscal, já em casa elo réu 
0 1~nc~ ... co Manuel Gravito, o fundamento que tinham para se per suadir em ele que 
cia eu ora tambem um elos que para ella cooperaram, ou pelo menos tivera noti
r,:;J.'antes do seu rompimento, sendo muito notavel a circumstancia de que derJõem· 
"-l..l!Orme t . . que meu e as testemunhas n . os 4, 14 e 38 do .1. 0 mencionado appenso, ele 

ria taRmanhã elo dia 16 ele maio, concorrendo a casa elo réu aquelle lYianu~llVIa
qt~e \~"' ocha, em _companhia do c.ommancloote do bat~.lhão d~ c~ç~clores n.0 10, e 
o b t !(Nem ·segmmento à suar,smcla se tocitra a offimaes, prmmptára a formar-se 
vil a a ~~o e se seguiram os mais actos posteriores da prisão das auctoriclacles ci- . 

e mihtarcs, e outros já mencionados ate á ·factnra do auto a.na.rchico e subver-
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sivo a que o réu assistiu e assignou, derivando as ditas tres testemunhas d'aquell.e 
facto ela entrada doe sobreditos na casa do r éu antes de romperem tão extraorcli
narios e criminosos successos, igual fLmclamento para se per suadirem que o mesmo 
tivera antecipada noticia ele tudo o que se pl'emeclitava e depois se effcituou. 

:Mostra-se mais, pelos depoimentos uniformes das testemlmhas da dita cleva~sa 
ele Aveiro n. 0~ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 e 40, que o mesmo réu favorecera 
a r ebeilião depois ele manifestada, :ficando no logar c1ue já exercia, ele corregedor 
ela mesma cidade ao serviço elos r ebeldes , cumpTinclo e fazendo cumprir as suas 
ordens, e mauclam:lo dar-lhes dinheiros publicos confiaÇI.os á sua guarda, sendo 
esta ultima circumstancia verificada pelo appenso. 50.0 , que contém nove cliffcren
tes mandados, assignaclos pelo réu e expedidos sobre clifferentes clcpositru:ios, e_:n 
execução dos quaes estes entregaram a agentes auctorisaclos pela commiss~o 
aclmini 'l tl·at.iva do thesouro publica creacla pelajtmta provisoria r ebelde, a quantia 
de mais ac 7 : 000~000 réis . 

Mostra-se mais, pela carta n .0 7 elo appenso 29 .0 , a qual, como fica clito ao 
réu F rancisco Silverio, abrange em todo o seu contexto o proj ecto ele que se •tra
tava, que o traidor J oaqlúm J osé de Queiroz, por quem foi escripta ao mesmo 
Francisco Silvcrio, lhe r ecommend:Ira que fallasse ellc ao r éu no senticlo ela mesma 
car ta, e tendo ellc Silverio confessado que assim o p1·aticára, na r esposta que deu 
à quinta pergtmta de seu quarto interrogatorio, é esta a.ffirmativa de alguma fór m::L 
corroboráda pelas expressões da ouh·a carta n .0 9 do mesmo appenso, escript.'L 
por Queiroz eco corregeclor não quer comprometter-se, outros tambem nãoJJ, etc., 
expressões que paréce conter em uma r eflexão sobre a participação que ·o mesJ?0 

F rancisco Silverio lhe fizesse sobre o modo por que fOra r ecebida pelo r éu a cht.'L 
commlmicação, pois na mencionada ' resposta declarou que o réu lhe dissera a se 
não mettia em cousa alguma e que vissem bem,· os que n'isso entrassem, como 0 

faziam e como se saíam>>, resposta esta. que contém implicitamente o conhecimento 
do mesmo réu ácerca elo t rama que se urdia , e cuj a sci en~ia j á aquelle cp-rén 
Silverio lhe havia attribuiclo na r esposta que deu á pergtmk't quaclragesi)lla se
glmda elo seu primeiJ:o interrogatorio. 
. . Concorre mais a persuadir o facto de similhantc scicncia e approvação a c~rta 
~sert::" a n .0 6 elo appenso 36.0 , cscripta pelo réu ao mesmo co-réu Franc1s~ 
S1lveno1 em data ele 12 ele maio ult imo, cuj a carta está provado ser feita e assi~ 
gnacla pelo r éu, em vista elo reconhecimento sobre ella feito por offi ciaes ele fe 
publica, existente no auto, fi. 1 v . elo mesmo appenso,. não obstante metter o r éu 
em alguma duvida na resposta que cleq á sexta pergtmta de seu segundo interro
gatorio, que a. mesma carta fosse sua quando disse ccqne a letra se par ecia com 
a d'elle interrogado, porém o seu contexto era estranho á sua lembrança>> . 

N 'esta caxta, que foi achada junta a outras , existentes a n .0 5 1: e 2 cl 'esse ~p
penso, que incluem noticias r~lativas ao desenvolvimento proximo da r eacção In
tentada, conjtmctamente com dois exh·actos da folha. ingleza o CoU?·ie1·, n . 05 3 c 4, 
que contêem materia violenta. contra a sagrada pessoa e direitos de cl-rei, tt1c~o 
dentro ele lnn sobrescripto com obreia j á rota c clir ecção a J oaquim J osé ele Que:
roz, esHio as expressões .segtuntes «li, gostei e r !;lstiil.l O>> , á vista elas quaes n~o 
póde deixar ·ae conchür-sc que tinham r eferencia a esta corresponclencia crinu
nosa, a que estava unida a dita carta elo réu, muito mais havendo tuna coinciden
cia c perfeita concorclancia nas datas das clnas primeiras cartas, cscripta,s cl'esta 
cidade elo Porto a 6 e 8 ele maio pelo agente emissar io Manuel lVlaria ela Rocha 
ao co-réu. Francisco , Silverio com a c~o r éu cscrip~a a este a 12 d 'esse mez,. e 
tendo no mtcrvallo cl esta e aquell~ ultrma data corndo a mesma corrcspondeuma 
pelas mãos de outros co-réus inteTessaclos no seu conhecimento, a quem foi en
viacl~ pelo mes'?lo Francisco Silvcrio , como cllc expressn.mcntc o confessou cDl 
seu mterrogatono . . 

Similhantementc concorre a confirmar o facto cl::t scieucia antecipada elo réu 
· áccr ca elo mesmo trama, alguma parte ela corresponclencia que se acha no ap~ 
penso 31. 0

: , 

A n. 0 5 cl'estc appenso se acha um pa1Jel cscripto por l\Ianuel lVlaria ela ~
cha Colmicil·o ao co-réu Francisco Silvcrio, no qual r cfer inclo-se aqucllc a part.t-
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cipa.ções já feitas sobr.e o estado e progresso da tentativa premeditada, recom
mencla ao mesmo Silverio mostr e tudo ao réu lJelas expressões seguintes : «Mostre 
t1lclo a Francisco Antonio.)) . A n .0 2 elo mesmo appenso se ·acha outro papel con
ieudo noti cias em similhante sentido, sendo mtúto consieleravel a que se acha 
auça~a debaixo ela data «Dia 14 ás onze horas» (data que, pelo contexto ela carta 
hterwr e posterior do mesmo appenso, se conhece ser elo me>5 ele maio), onde se 
c z.: ·<<Agora se me vem affirm.ar que o coronel c1o 6.0 está deoidiclo e que á pri
men·a ofi'ensa que soffra um soldado , logo romp e )) . E havenclo confessado aquelle 
mesmo co-réu Francisco Silverio ele Carvalho muito expr essament e, na r esposta 
que deu. á clecima pergtmta do seu quarto Ínte~·pogatorio, que el e toda esta corres
pon~ençw. tivera o réu conhecimento, é consequencia necessaria que do réu fôra 
~abtdoN o trama, por meio elo qual se preparava a r ebellião, an,tes ela sua rp.ani-
estaç_ao e rompimento. 

Nêtü destroe o r•éu a criminalielade que lhe r esulta de todos es tes .factos accu
~n~~aclos, nem pela sua clefeza verbal nos differentes interrogatorios que lhe foram 
ett~s na cidade ele Aveiro e n'esta cidade elo Porto, nem pela sqa d~feza e alle, 

gaçao ele direito e documentos de que se acha instrnicla. 
Reduzindo-se a mesma defeza, pelo que respeita ao conhecimento antecil)ado 

.da rc~ellião , a uma negativa absoluta, e p elo que tocf.l, ·aos facto s que praticou 
P~sten~res a ella, a pretender clesculpal-os, r ecorrendo á coarctacla ele uma coac
Çao dertvaeht da contínua e n rio interrompida pi•esença ela força -armada, não pócle 
~~1nel~a negativa destruir os depoimentos elas testem1mhas que jurar·am contra o 
1 n, Inculcando-o como cooperador, ou p~::lo ·menos sabeclol· ela r ebellião que se 
premeditava, assentando este jtúz;o sobl'e o facto ela sua frequente communicação 
com os mais activos agentes d'eUa, Quei:coz, Colmieiro e Silverio, communicação 
Í~le o réu não nega, pois confessou com elles concorrêra algumas vezes em casa 
c. este ultimo e muitas quasi cliariament~ na elo co-réu_ Francisco Manuel Gravito, 
a~u~a que disfarçada esta frequencia com o pretexto de uma sociedade familiar, 
'Vtsttas ele civilidade, ou com o motivo ele me1•o l'ecreio e passeio no jardim cl 'aquelle 
tn_e~mo Silverio : nem tambem pócle a mesma negativa prevalecer contra as ex~ 
rr:~s_as confissões cl'este m ei<lmO Silverio, feitas clebai:x;o, ele juramento, quanto a 
. erceu·o, na respost.o'l. que deu á pergunta quaclragesima primeira do seu primeiro 
Inte~Togatorio, quanto a ter havido entre um e outro algt1ma correspondencia por 
:~c~·tpto antes e depois ele romper a -rebellião e a frequentarem um a casa elo ou-

o' na resposta á pergnnta s.exagesima segLmcla, sobre es ta mesma frequencia 
com os acima nomeados ; nas respostas ás· pergmttas quaclragesima segnucla e 
;..e1~~gesima t erceira sobre o conhecimento antecipado dá rebellião, ácerca da qual 
"· ara com o 1:éu e ambos conversaram com outros na casa e j ardim cl'elle Sil

'Verio i nas respostas ás perguntas quinta do· quarto interrog·atorio sobre a noticia 
que .o r éu dera ela carta ·n. u 7 elo alJpenso . 29. o, em virtude da r ecommenclação ele. 
~1elro_z, q:l~ a escrevêra, e expr_ess_ões elo mesmo ré ~l, quanc~o ta:l noticia lhe_ foi 

a, ·tmphcrtamente cornprehenstve1s cl'aquella antempacla smenCta; e á clemma 
~ergunta do mesmo 1ntevrogatorio sobre o conhecimento que o réu tivera ela cor
l ~spo~dencia criminosa induida no appenso 31. 0

; e ultimamente contra a confis
. sao fetta elo modo ·o mais t l:ll'minante, claro e positivo, na ultima parte ela r esposta 
que o m é l · l · l · · · fi ~ esmo co-r · u c eu Íb ten.1e11'a pergtmta c e seu qumto e u ttmo mterrogatono, 
~o.n ssoes tanto mais acl'editaveis em ju~z.o (não pretendendo aquelle co-réu exi
:n·-s.e .~e calpa, ou remover de si qualquer r esponsabilidade em que se achasse 
~~sttttnclo p elos factos que praticára) dq qt~e a negativa int.er essacla elo r éu, por 

a e,
10dic1a c1ual procura mostrar-se isento ela cl'imin.aliclacle, pretendendo tambem se 

cr e te s · d ' ll ' · · cl cl ua mesma n egatt.va, por concorrerem na pessoa e e reu Ctrcumstanmas hf e llcação? honra e ficleliclacle, <Jonstantemente provadas pela sua conclucta pu
co~~~ e particular, com_ pref~l:ei).cia ás _confissões c affi~·~ati_v~s cl 'aquelle mesmo 
plexeu, pessoa ele. nenhum_a 1:nportancm ou r epresentaçao ClYÜ e ~ quem o· com
.A. .0 elos procechmentos JUChC!aes, formados contra elle n'esta ctclade e na ele 
c1 ~ell'o, apresentam severamente com1Jromettido, como disse o mesmo r éu ém sua 
toe .. eza .v.erbal, na resposta que deu 'á segunda pergunta do seu terceiro interroga-

uo i é, porém, r epugnante similhante defeza ao resultado elo escrupuloso e muito 



222 

reflectido exame feito com criterio jurídico sqbrc a totalidade elos factos c corres
pon clencias mênciono.~-clas . 

Sünilhantemente urio aproYeita ao réu a coarctada da coaeção, a que reqorren 
na mesma clefeza yerbal e ele direito, para desculpar. ou destruir a imputação q1~e 
lhe resulta elos factos ele haYcr assísticlo, na qualiclaclc ele primeiro ftmccional"lO 
publico ela comarca ligada ao exercic_io ele corregedor ele .AYeíro, ao at'lto subver
sivo que ali se fez, ele o haver ass1gnaclo; ter-se conservaclo ao serviço dGs re· 
belcles,· cumprindo e fazendo cumprir suas ordens, e mandando dar-lhes dinheiros 
publicos, como confessou em clifferentes partes de seus interrogatorios, porquanto 
similhante coacção se acha desmentida, não só por ser constante e notorio que neUl 
a junta rebelde provisoria, nem seus agentes e fautores constJ:angeram pessoa al
guma a entrar em seu serviço ou permanecer n'elle, nem que estes ou aquclla 
mesma jtmta impozessem castigo a quem quer que fosse por similha.nte motivo, 
mas tambem porque o réu não mostrou, como lhe cumpria em prova cl'aquella 
coarctadá, que. algum acto ele violencia fosse empregado contra elle, ou que fiz~ss_e 
a menor tentativa para abandonar o serYiço dos rebeldes, ou suspender o exerci· 
cio ele sua magistratura sob qualquer pretexto plausível, que bem poclia fornecer
lhe, sem receio de compro:inettimento provavel, o estado habitual da molestia chro
nica que disse padecer· na resposta que deu á setima perg1mta de seu terceiro c 
ultimo interrogatorio. . · 

Não merece tamhem attenção. alguma o que allega em suas respostas e clefe_za 
de direito a fl . 524 v . sobre o facto de haver logo, no mesmo dia 16 de maw, 
reclamaclo pelo termo que se acha no appe~so 4 7. o'- a assignatura que poze~·a 
no mencionado auto subyersivo e attentatorio ela real auctoriclacle, pois é irrisor1a 
c até cligna ele ptmição similhante defgza no aclvogaclo que a subscreveu, pelo 
modo com que a deduz, combinadas as expressões elo dito termo, e:fu que o réu 
protestou não cumprir alguma elas disposiçõ.es d'aquelle <auto, nem outras orclens 
que não fossem emanadas do legitimo governo, com a conclucta publica posterior 
do mesmo réu em·opposiçfio manifesta ao dito protesto. 

Similhante conceito merecem algtms documentos com que se acha instruicla a 
allegação ele direito a fi.. 523, os quaes consistem, pela maior parte, em attesta
dos, certiclões c artigos justificativos, tendentes a 1n·ovar a moderacla conclucta elo 
réu, o que em alguma parte veri:ficani, mocleração ele que tambem clepozeram as 
testem1mhas n .os 10, 11 e 13 ela devassa ele Aveiro; mas nacla cl'isto coB.corre 
para illuclir as culpas que se mostram provadas, nem para relevar o réu elas pe-
nas em que po1· ellas tenha incorriclo. · . 

Quanto ao réu Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lima, mostra-se, pelos 
depoimentos conformes das testemunhas ela mesma devassa n. os 2, 7, 8 e 33, que 
o réu se bandeára na cidade de Aveiro com pessoas notoriamente clesaffectas ao 
governo ele el-rei nosso senhor, tratando com ellas oom muita assiduidade, rece
bendo-as em sua casa, frequentanclo a de algtms, e isto no tempo atnteúor ao rom· 
pimento da rebellião na mesma cidade, quaes eratm o fi.sc3Jl Francisco Silverio; 
Manuel Maria ela Rocha e Joaquim José de Queiroz, os quaes· todos depois se 
verificou serem os agentes e collaboraclores mais activos da mesma rebellião e os 
que a prepararam e leYaram a effeito; assiduidade e frequencia de que tambero, 
pelo ouvii·em c ser constantemente noto rio, depõem as testemunhas n . os 3, f>, 9, · 
10 e 40, da qual aquellas testemunhas e algumas d'estas derivaram a persuasão 
em que estavam, de que o réu tivera parte nos conselhos que preparara;m a dita 
rebellião, ou pelo menos que da mesma fôra sabedor antes ele se manifestar, e ele 
de cuja persuasão jura tambem, com mais particularidade, a testemlmha mencio
:nacla n. 0 2, José Ferreira ela SilYa, escriYão elo publico, judicial e notas na mesrea 
cidacle ele Aveiro, c a testemunha n .0 G, José .ele Brito Ferreira Homem T<oborda, 
que foi auclitor do exercito, natural e morador ela .villa elo Eixo, um e outro en
carregados) pelo officio que se acha a fl. 5 do appenso 42. 0 , de examinar os pa
peis que foram apprehencliclos áquelle Francisco Silverio, clerivanclo-a elo exa,roe 
que :fizeram. nos mesmos papeis; senclo igualmente notavel a circumstanci.a ele qu~ 
depõe a testemmuw. já menci6mac1a n. 0 33, nãQ só relativa á frequencia ele quasl 
todos os dias em casa elo réu, dos nomeados Manuel ]\faria dn, Rocha c Joaquim 
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José ele Queiroz, de onde costumavam saír depois da mna hora ela noite, o que a 
testemm1ha presenciou na ele 27 ele abril preterito, por occasião de andar vendo 
; s huu inarias que se pozeram p elo motivo elo auto camarario feito na mesma oi
c ade no dia 25, mas tambem «ele ser visível e conhecer-se perfeitam ente o c1esas-
8?cego em. que o r éu, os mais nomeados e outros que a mesma testemtmha men
yona, ancl~vam clepo i ~ que _chegou a Lisboa. o senhor D. 1\l{:iguel, muito mais cle])OÍs 
c o auto fetto no r efenclo dtap. 
l" Mostra-se mais, pelo exame feito em algtrmas elas corresponclencias appre~en
c telas , c?nter a carta n. 0 7 elo citado appep.so 29 .0

1 
esc:ripta por aquelle Queiroz 

a FnvnCLsco Silv.erio, uma recollllnenclaçrio e~pressa ele fallar este ao réu e ao 
correg~edor no sentido da mesma carta, que, como fica dito, aos réus Fr~ncisco 
~nton10 de Abrct\ e Lima e dito Francisco Silverio, abrange em todo o seu c.êm-
•e:Kto o projecto da ~·eacção premeditada. - · · · 
r _1'1~ostra-se mais' pelas expressões existentes J.fa carta n . o 9 cl ' aquelle appenso, 
c tngtcla pelo mesmo Queiroz a Francisco Silverio, «O corregedor não quer com
P1~0metter-se, outros tambem 11ão querem>>, etc., que o dito· Queiroz parece ex
~hc.ar-s e assim qua11to ao corregedor expressamente, e quanto ao réu debaixo ela 
/~tgnação elas palavras cc outros tambem não- queremll , em consequencia ela par
~ctpação que lhe fiz esse aquelle Silverio, sobre o modo por que o mesmo COl-rege
t or e o réu r eceberam a oommtmicação ela carta r efel-icla n. 0 7, ou do seu con
. eieto, pois a ninguem mais recommendou Quei1:oz a Silverio que fallasse· em tnl 
assmupto. . 

V em mais· em auxilio d;:t r eferida intelligeneia o co:p.te:Rto elo bilhete n . 0 19 elo 
mesm_o appenso , na parte cl 'elle em que o dito Queiroz clisse a Francisco Silvei'io 
(clepots ele instnúl-o ele que, dentro ele uma carta que lhe mandava pa,ra remetter 
pa,ra Lisboa, ía outra para pessoas que haviam ali esclar ecer tudo, combinar o 

_Plano traçado, pôr em corresponclenéias, etc.), · (<qtle o réu podia escr ever pelo 
~esmo correio a ~lguma pessoa, dando-lhe l)arte elo que fez o b~talhão , que es-
1~17: c~ecidiclo, ~ saber se havia apoio nos_ inglezes, e o est: do das cousas em re
, çao c'ts poten01as e mesmo á tropa ele L1sboa ; :pJ.as que nao escr evesse a alg·um 
~sturraclo»; expressões estas qtw dão todo o logar a ajuizar-se que, se o r éu não 

LVesse algtrm conhecimento antecipado elo proj ecto que se meclitava e j á estava 
elll desenvolvimento, pelo que este mesmo bilhete mostra , não lembraria aquelle 
lllesmo Queiroz· que o r éu pocliã cooperar no sentido ali indicado. 

Mostra-se mais, pela carta inserta a n._0 5 elo appenso 36.0
, escripta pelo réu 

e por elle como tal reconhecida, a qual veiu a juizo pelo modo que explica o 
at~t;o ela 1. a folha elo mesmo appenso, sendo achada junta a outras qúe es tão a 
~- 1 e 2, e contém noticias relativas ao desenvolvimento prox imo ela r eacção in
e~~acla, conjnnctamente com dois extractos ela folha ingleza o Cmwim·, os quaes 
es ao a n.os 3 e 4, que o réu não, só parecia estar no segredo ela mesma reacção, 
~as parecia inculcar como prejudicial to,da a demora no rompimento cl'ella, pelas 
Í iepressões seguintes que se acham na sua r eferi ela carta «o que se cliz de Lis
)Oa conforma-se com a minha opinião já emitticla; toda a demora é prejudicial»; 
express ~ · -1 ' d · cl · oes estas que perfeitamente se casam com a wta coTrespon enCla; e e 
!:e ~~ta fôra vista pelo r éu, qtte depois a r estituiu a Francisco Silverio, por quem 

or 01 com~unicaela, como est e o confesso::, o persu~clem tambem as _Palavras · 
~e· que termma a sua mesma carta e que sao as segumtes «tornam a u- os pa
clo 

1 8 '~ ' palavras estas que tambem não podem deixar ele applicar-se ,áquelles, j tmto 
l'~ suaes a. carta elo réu foi achada, tudo incluído n'um só sobrescripto com cli
tec~~o ao p;·mcipal conjurado Joaquim José ele Queiroz, como j á fica dito ao an-

ente reu Abreu e Lima. 
"Ver Mostra-se mais, pelas cartas cliffer entes elo appenso 46.0, que o réu entreti
cle a co~·responclencia com o co-réu Francisco Silverio ele Carvalho, não só antes 
sicl mantfestar -se a r ebellião, mas tambem depois ele ser levada a effeito, e haver 
ha~ P~•· ella lev-antado o governo, que tomou o titulo de J"nnta IJrovisoria, a qual, 

'vCUCLO •tt•l ·.c .C • est ~m1 tc o o mam1es~o sedicioso que vem a fl. 27 elo appe)lso 1. 0, 101 
p0 ~t lllantfesto enviado ao réu pelo mesmo Francisco Silverio cl' esta ciclacle elo 

1 
o, onde então se achava, com cm·ta ele 23 ele maio, a que servíu ele r esposta 

• 
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a. cada n. 0 10 do mesmo appenso, a qual o réu, .confessando ser cscripta Je seu 
punho e estando tambem r econhecida como tal poi· competentes tabellifLes, ·se e~
plica n'esta de moelo que parece conter approvação da doutrina elo mesmo ma,nl,
festo nas expressões que ali se encontram : «Accuso a recepção .da sua carta de 
28, que acompanhou o· mani~es~o, que está obra 5lig11a do seu auctor, a quem v. s;a 
me rocommendaní»; tendo smulhantes- expressoes referencia a J oaqttim AntonlO 
de Magalhães, e as seguintes : «ao nosso honrado amigó Queiro~ », a este mesmo 
a quem dava o epitheto de ahonraclo» (ambos .já secreta1•ios ela rebelde jtmta), 
·como aquelle mesmo Silverio expliqou na resposta que deu á decima t erceira per-
gtmta do seu quarto interroga_torio, . 

Mais se mostra1 pelo segmmento ela 111esma carta, que o réu, dizendo n'ella a 
Fra.ncisco SilveTio «pedisse da sua parte a um c outr0 d'aquelles secretarias, por· 
bem ela causa publica, que tivessem paciencia e que se não clemittissem por fórroa 
alguma, acrescentando ser este um sacrificio preciso, e que se e.sperava ele sen 
patriotismo», patenteou assim o interesse que tomava em que a causa da rebellião 
progredisse, pois nenhuma outra intm:pretação mais obvia c natural podem ter 
aqucllas expressões, por meio das quaes inclicára o desejo de que se conservas
sem em seus .cargos dois elos principães .empregados publicas do governo rebelde. 

Em confirmacão cl'isto tambem está a circumstancia ele haver recebido ·o réu 
correspondcncia ~lirccta elo mesmo infame Ql~eiroz, da qual posto se ignore a na
tureza, porqLte não foi apprcherl.cliela, com.tuclo foi ella dirigida ao mesmo réu ele- _ 
pois cl'aquelle se achar collocaclo n'aquella situação, como é manifesto na carta 
n. 0 28, insm•ta no mencionado appenso 29 .0

, dirigida a Silverio, em que se faz 
menção de outra para; entregar ao réu, o 9-ne este pra~icou, como disse na resposta 
que deu á pergunta nona elo seu quarto m.terrogatono. 

Similhantomonte o comprova todo o contexto ela extensa carta n. 0 26, escripta 
pelo mesmo Queiroz a Francisco Silverio, ri.a qual, referindo-se I.).'J.lÚtos factos re
lativos á organisação elo governo rebelcle e ao · andamento elos negooios publicas, . 
no fim cl'ella se lê a expressão seguinte <<esta é tambem para o amigo Gravito», 
c havendo aquelle Silverio dado effectivo conhecimento ao réu ele tal carta, como 
declarou na resposta á setima pergunta elo mesmo interrogatorio, é evidente que 
o mesmo Queiroz, entretendo por uma parte con·esponà.enoia com aquene, e fa
zendo conhecer-lhe por outra as operações elo governo, ela mais l'elevante transcen
clencia, qual era a ele haver expedido, no · dia at:q.íerior á data da mesma carta, a 
nomeação de general em chefe para Jorge de Avillez, o o.onsiclemva pelo menos 
interessado no pl'ogresso e sustentação ela çausa publica que elle sbrvia. 

Em segmança d'esta verdade vem, fina,lmente, os factos de se haver o rétt 
deixado fio.ar na cidade ele A veiro, assim depois ele ter chegado a ella o batalhão 
d.e caçadores n .0 10 em o dia 3 ele maio ultimo, no estado ele exaltação ele que 
elepozeram muitas testemlmhas ela devassa, como depois de rompei.· a rebellião no 
dia 16 elo dito mcz; permanecendo ali o ,mesmo réu, até na occasião em que por 
aqueUa cidade pa3sou para a ele Coimbra no dia 18 de junho uma delegação da 
junta rebelde, a cl"0os membros visitou e acompanhou ~o jantar publico que lhes 
foi dado pela camara; facto este confirmado pelos depo1mentbs uniformes elas tes
temunhas n.05 5, 7 e 13 ela mesma clevassa. 

Não clestroe o 1•éu as .criminações que lhe r esultam elos depoimentos elas tes
temunhas, clocumentos e confissões jucliciaes do co-réu Francisco Silverio, por
quanto, confessando na ~.'esposta que deu á quinta pergLmta elo seu primeiro inter
rogatorio, ter relações ele amisacle c frequencia o.om Queiroz, Manuel Maria ela 
Rocha e dito Silverio, e que os cl,ois primeiros passavam na sua oasa algumas noi
tes, c o ultimo quasi todas, posto acrescente mmca ali se Ü'atava de planos r evol
tosos nem ele objectos políticos, país se esforçava a fazer consistir a sua . compa
nhia e sociedade sómente nos on.tret.enimentos cjue eram pl'oprios cl'ella, e que 
podiam fazer caracterisal-a como companhia e sociedade ele um cidadão pacifico, 
confessando tambem na resposta oitava elo mesmo interrogatorio a sua concorren
cia em casa ele Silverio duas vezes em ab1•il, havendo em uma cl'ellas, que andou 
vendo as flores elo seu jardim, saído cl'ali para sua casa! com aquelle mesmo :Ma
nuel Maria; é" cl'osta comm1.micação e concorrencia entre os nomeaclos e o réu, já 

• 
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~a . . sua propria casa, já na de Silverio, que as tcstennmhas der i v::tram o jui~o que 
ormar<•m, ele ser o mesmo róu cooperador com ellcs nos netos preparatonos da · 

rebellião que depois apparcceu feita o desenvolvida por aquclles mesmos quo fi·e
queutava, ao que acresce a confissão positiva feita por aquelle mesmo Silvcrio na 
resposta que deu á clecima oitava pergunta do' seu primeiro interrogatorio, jura
mento quanto a terceiro, não só sobre a. mutua frequencia em casa um do outro, 
~as tambem ele terem algumas vezes conversado sobre a tenhttiva emprehenclicla, 

a qual sabia e approvava, na intelligencia ele ser em beneficio do senhor D.:Miguel 
e. ela nação; confissão por elle repetida nas respostas dadas ás perguntas sexage
snna s~guncla e se~agesima te1·ceira do mesmo interrogatorio, onde disse ser corta 
a reumão do réu e outros ·em sua cas:1 e jardim, que ali conversaram sobre a 
m~1sma tentativa antes e depois elo dia 10 de maio~ que uns a approvavam, outros 
a c esapprovavam, mas todos cl'ella sabiam. 
, b Nega, porém, o réu em clifferentes partes ele seus intcrrogatorios, haver sido 
:~ dclor do conselho e confederação que preparou a rebellião, e ter-lhe sido mos-
ta a pelo co-réu Francisco Silverio a carta n. 0 7 do appenso 29 .0 ; que as 

expressões comprehenclicbs na carta n. 0 9 do mesmo appenso «o corregedor não 
quer .comprometter-se, outros tambem não querem>J tenham referencia algmna a 
qua~quer resposta que o mesmo Silverio desse sobre os sentimentos ele que achára 
0 reu depois de haver-lhe mostraclo tal carta, de que nunca soube, nem elo seu 
conte:xto, e nega tambem haver-lhe o mesmo Silverio dado conhecimento do bilhete 
n.o .19 do mesmo appenso. Que este, porém, assim o praticára, eonfessou elle 
m.utto expressamente nas r espostas que deu à quinta e sexta perguntas do seu 
q~la~to interrogatorio, sem procurar desviar de si a responsabilidade em que ha
Yt~ l~corriclo por ter acceitado, communicado e metticlo em si corresponclencias Hio 
crnmnosas, o que torna tanto mais acreclitaveis suas affirmativa.s, elo que a inte
ressada negativa do r éu; affi.rmativas que não destroem as ponderações feitfl.s pelo 
~~smo réu nas respostas dadas ;;í, quinta pergunta de seu segundo interrogatorio, 
~ tns!ancia que sobre aquella se lhe fez e á setima pergunta elo mesmo interro
fatorlO e foram reproduzidas na sua clefcza de direito; consistindo todas na in-
erpretação elo sentido verdadeiro elas expressões · elas ditas cartas e. bilhete, na 

parte que lhe são relativas. · 
I Da ~esma fórma se não póclc acreditar a negativa em que o réu persistiu, ele 
~aver ttdo antecipado conhecimento ela reb'ellião, em presença da carta n . 0 5 elo 
:.P~OI~.so 36.0

, pois havendo o r éu r econhecido esta carta por sua, na resposta que deu 
~a e~nl;a primeira p ergLmta de seu prime.iro interrogatori.~; e tencl.o o. s~u corlte:xto 

. n.Ifesta refcren01a ás cartas n. os 1 e 2, Junta ás quaes fm achada JUcltCialmente na 
~.~sença. ele um juiz, um escrivão e dois tabelliães, a certeza cl'esta declaração refc-
61 e~ n~ auto fl. 1 cl'essc mesmo appenso, nã0 pócle ser destruída pelas subtilezas 
g tn.vas a que o réu recorreu nà resposta que deu à nona pergunta de seu se
i u~c 0 ~nterrogatorio, continuada c concluicla na primeira resposta do terceiro, c á 

0
11~ anc1a que em seguimento cl'esta lhe foi feita, to:las tendentes a persuadir e in

du car que as e:xpressões cl'essa sua carta não tinham rcfereucia alguma ao contexto 
as jintras ele n,"5 1 e 2, nem ella tivera clirecção ao co-réu Francisco Silverio . 

pr j.:, porém, similhante referencia t[~o visivel e patente, bem combinadas as ex
co essoes ela carta do réu com aquellas duas meneionaclas cartas, e particularmente 
só~~~ elo n . 0 2, que ele tal combinação resulta a convicção ele que o réu, n&o 
se 01 a sabec~or ela rebellião projcctacla, 01~0 estado até os dias 6 e 8 ele maio 
qua;a~ha . mamfestado nas ditas duas cartas, mas tambem aoohselhára para ella, 
Pl~ 11 

...,
0 tnculc_ou como prejudicial to ela a demora no seu rompimento, pelas e:x

CJllessoe~ segumtes na mesma carta existentes (ftocla a demora é pi•ejuclicialn; a0 
Sil ~als .acresce a declaração expressa que fez aquelle mesmo co,réu Francisco 
torye110 na r esposta que deu á clecima primeira pergunta ele seu quarto interroga
ell~o , na qual disse que das ditas car.tas e dois extractos da folha ing·leza, que a 
do p se seguem a n . 0 " 3 e 4 elo mesmo appenso e lhe foram enviadas d' esta cidade _ 
nhecfrto pelo emissario a ella mandado Manuel Maria ela Rocha Colmieiro, dera co
cout' mento ao réu; sem que obste tambem a defeza inepta quo sobre este ponto 

em a allegação ele direito a fl. 494 v. c fl. 495. 
15 
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Concorrem finalmente a confirm::tr tambem a mesma convicção os factos . em 
que o rúu está plenmnente confesso, quaetl são : Ter escripto a carta J;J. .

0 10 elo 
appenso 48. 0 (resposta quarta do terceiro intenogatorio); e contenclo esta e-s:
pl'essões demonstrativas em eliffcrentes sentidos, ele que o réu desejava que a re
b ellião p1·ogreclisse e se sustentasse, n~o ~ts elescnlpa ele modo attenclivel nas res
postas dadas ~t ~rimeira e segunda ~ergu~tas elo seu qum:to intenog~torio ~ na 
allegação ele clrrelto fi. 496; ter r eceb1clo cltfferentes cm·tas elo secretariO Queuoz 
(rcSl)Ostas te1·ccira e quarta do mesmo interrogatorio), elizenclo, porém, que estas 
cartas não continham obj ectos políticos, e ta1vez nada mais incluíssem. do que rJim
ples comprimentos; era o melhor meio ele o convcncm·, procluúr taes cm·tafJ o que 
nrLo fez; ter, finahnente, visitaclo em Aveiro os membros da delegação clajunta. 
rebelde, na sua passagem parà Coimbra, e assistido ao j antar que lhes deu a ca
mm·a (respostas clecima quinta e clecima sexta do primeiro interrogatorio), o q1:c 
pretencle desculpar com as relações que tinha com os mais cl'elles, uns como an1t
gos e collegas, que acabavam ele ser eleputaclos ás côrtes clissolviclas por cleereto 
ele 14 ele março, c oub:os porque, alem cl'csta qualidade extincta, era,m ainda seus 
collegas como magistrados ; desculpa tanto . m.a.is inattenclivel por concorrer no 
mesmo réu a circm11stancia ele ser um flmccionario publico empregado na alta ma
gistratma, Cl\ja conclucta devia ser mais circumspecta, n~to se b::mcleanclo por t~l 
modo com os inimigos elo estado. 

Nrio merecem tambem attenção alguma, parra diminuir ou clcsvanece1· qualquer 
das imputações expostas, os documentos ele que se acha instruicla a allegação 
f!. 493, lJorquanto; ainda que o réu comprove, pela justifica.ção fi. . 500, que eff~
ctivamente se s.ubtrahh·a a toda a communicação com pessoas estranhas á sua fann
Iia, eles ele o dia 30 ele abril até 19 ele ma.io, com a unica excepção do me clico L1úz 
CY'J?riano, a quem manclánt chamar duas vezes para lhe receitar e ver .uma creacla, 
esta reserva não exclue a possibilidade de haver sabido antes cl 'aquelle clia que 
a rebellião se preparava, nem prova que antes cl'elle n?io tivesse coDllnlmicaçf~o 
com aquelles que a faziam . 

Similhantemente nada conclue o attestaclo a fi.. 508 elo juiz ele fóra elo crime e 
orphãos ele .Aveiro, em que clecla.ra não ter observado cous~t alguma suspeitosa na 
sociedade e com1Janhia que q réu clava em sua casa, e na qual alg~1mas noites 
concorrêra, até o principio ou meado ele abril, po is . quando se tratas se em casa elo 
réu algum m;sumpto ele tal natureza, é ele acreditar se não fi2íes se perante o dito 
minis-tro, que depois do clia ·25 cl'aquelle mez ahi mesmo declara não ter a clla 
voltado, senclo cl'este dia em diante que principiou ·a combinar-se o plano ·ela r~
volnção com ·mais actividacle, e tambem. nada p1·ova o facto ele haver o Tén partt
cipaclo para Lisboa ao chanccller da casa ela supplicação que scTve ele Tegeclor, no 
clia 30 ele maio, não lhe permittir o mau csta~1o da suR. saucle o apresentar-se-lhe 
para entrar a servir a sua vara ele corregedor elo civel ela cô1·te, porque este passo, 
não concluindo cousa alguma para a sua clefeza, pócle inverter-se contra o meSJUO 
réu, entenclenclo-se que por similhante meio quiz coboncstar a sua r esiclencia e1u 
um ponto elo r eino s11j eito á clominação r ebelcle; elo que tudo resulta haver=sc o 
1't!u tornado clígno· da punição correspondente á graviclacle ele seus crimes. 

SegLle-se o réu l\IJ:a.nuel Luiz Nogueira, contra o qual se prova plenissil'!lameJlte, 
p elas testemunhas ela mesma devassa ela alçada n .os 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 
28, 84, 113, 116, 197, 22,1, 229, 234 e 235, que serviu a caüsa dos rebeldes c 
se 111ostrou empenhado na sua sustentação, não só tomando armas para apoü:n· e 
f01·talecer a r cb ellião, mas exercenclo o logar ele juiz ele fóra ele Aveiro, que lhe 
foi conferido pela junta r ebelde, no qual emprego se mostrou, quanto estava ao sen 
alcance, apaixonaclo e acerrimo manteneclor ela mesma r ebellião, perseguindo e 
vexanclo por meio ele sum.marios e prisões os vassallos fieis ele sua mag-cstacle, que 
snst~ntavam ~s. seus clireitos . e real auctoridacle, elo que é prova o proprio snm
mano ele pohCia, c1ue está Jlmto no appcnso 4G. 0 Mostra-se outrosim, ela de
vassa a que procedeu o juiz )Jela ordenação da mesma ciclacle ele A vciro e pelos 
depoimentos n .05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ~9, 30, 33, 35 e 40 do 
appcnso 49 .0

1 que o réu, pela. uma. hora ela tarde elo dia 28 ele j1mho elo u.nn° 
lJro-s:imo passado, em compnnhla ele algm1s soldados de caçaclores n. 0 10 e ele ca-
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Yallaria, capitancaclos pelo façanhoso :i\{anucl }\faria Ja Rocha Culnüciro, s dirigíra. 
ao c?nvento elo Carnío cl'aquella dita ciclacle, onele se achava o cofre elos clinheiroH 
publtcos elas obras ela barra da mesma cidade, e depois ele cercado o dito convento 
e as avenida.· cl 'elle com scntinella , como em Yerdad eira hostilidade, estando o 
n;esmo r éu armado ele clavina, passúra a fa~er arrombar o dito cofi:e e a tirar 
d clle todo o dinheiro que continha, qqe era a quantia de 3 :827 ~4G3 réis, como 
consta do_auto ele exame e corpo ele clelicto e elo livro ela entrada e saída elo 
ll~csm.o cofre, sendo o réu o que tiroq com a sua propria mão a primeira sacca d 
cl!uheiro ele dentro elo cof're, eomo juraram as testemunhas presenciaes n .0 5 3 e 5, 
P~ssa~clo seguidamente a entregar toch aquella quantia, que era rigorosament 
c~nlh~n·o da faz enda r eal, aos ditos r evolucionarios, q uc com cllc foram praticar o 
lcfenclo arrombamento e roubo, aoompanha.nclo-os o mesmo r éu ·até fóra ela ci.claclc, 
0?mo j nraram as testemunhas n. os 11 e 13. Confessa o réu, em seus interrogato
l'l,os, ter acccitaclo e exerciclo aqt!-elle logar ele juiz ele fóra, por se persuadir que 
11 clle_ faria serviços a sua magestade, visto dizer o Inanifesto· ela j1mta r ebelde que 
0 Jne~mo senhor estava coacto e cercado ele qrna facção que o dominava, como se 
~lUla Impostura t11.o manifesta, criminosa e abpminavel, como esta ·e ontras cl 'aquella 
JL~uta r ebelde, poclessem justifiea.r de modo algum o crime elo r.éu, ao qtl.al ta.rnbem 
!~ao pócle aproveitar a negativa r,bsoluta com que r esponde ás p er segtlições e vc
~~mes que. pmticou e ele que é arguiclo, pois o convencem plenamcl).te os procc
c 1Ulentos constantes elo r eferido summario . 
. NZío se atreve o réu <1. negar haver concorrido ao acto do arrombamento e ti
r~cla elo dinheiro elo cof'rc,· mas allega que fôra obrigado a isso ·pelos soldados que 
Yteram áquella empreza e o apprehenclermn n'um logar occulto ela sua casa, onde 
~e havia esconcliclo ; porém, não provando o réu ele modo algt1m a clefezà a quo 
10~0rre, nem a violencia com que fôra obrigaclo, ficam em todo o seu vigor os c1c
P01lllentos que lhe fa,zem culpa, c tanto mais, qnanto não é nattu·al nem verosimil 
l~l~ , se aquelles cmissarios, que aponta como especialmente encarregados ela dita 
c tbg~ncia ou roubo, :t.1?io contassem com a cooperaç~to e auxilio do r éu, não iriam 
convtclal-o para um acto similhante, estranho á Slla a.uctoridacle e competencia; 
scncl~ esta circnmstanciq, muito ponderosa, e por si só bal)tap.te a faz er recair-ll1e 
0 pes? ela imputação correspondente, se provas mais positivas não tirassem tocb 
a. cltw1cla. sobre a sua conCOl'rencia efficaz e voluntaria, clecluziclas das circmmstan
~lab que · acompanhara111. este acto tumultmtrio, ~iolenti ssim~ c esennclalosissimo 
1011 o, protegido e coberto pela audorida.cle que o réu exercia. ele facto, e sobre 
a.s

1 
qna.es depõem concordes as testemunhas pt·escnciaes n. os 34, 35 .e 37, r eferidas pet n.o 1 ela devassa ele Avciro, com as qur.cs se conforma a partici1Jação feita 

pc 0 prelado el'aquelle convento a fi. 2. · 
Fntil e ele nenhum momento é a imaginaria mtlliclade da dita devas sa ele Aveiro, 

n,. qtle o réu r ecorre em seu GLrrasoaclo el e· clí1•eito, por haver sido tixacla pelo sc
g~ntdo vereador da dita cidade, porquanto senclo o IJrimoiro V"ereador l~m dos cla
l:ctllarir,s cl'n.rruellc cofre, com muita legaELln.cl e e acerto passou a vara ao imme-
c tato que a lei chamava em tal on.so, pn,ra proceder no conhecimento juclicial elo 
~1'~·olnban1ento e roubo ele nm cofre elo que olle tinha uma chave, não cleYm1.clo sev 
]lltzpn'estc caso aquelle cjue ao mesmo tempo era pm,te interessada c r esponsavel. 
p 

1 
elo que r espeita ao réu José Antonio ele Oliveira Silva e Barros, prova~so , t: as t~s~emtmhas n. os 7, 14 e 149, ela devassa da alçada, que o réu se mostrou 

0
'
10 

clec1s1vamente sequaz da r ebellião, para qu~:: ·tinha concorrido, que se alistou 
V' pegou em annas para clofcnclel-a C apo i.al-a, e eles ele O SC1l OOIT).eÇO lUtlUÍ:festou 

1'G
0 claran~ente a tenclencia e perversidade de s.ct~s sentimentos, que logq no dia 

os sdf ntato compareceu. no campo ele Santo . Ov1eho, fazendo. c~usa commum com · 
111 ° daclos rebelelcs, ammanclo-os e applauclmdo-os, onde fot VIsto pelas testemu-

tas n os '>'"'- " - 9 t l · l' ll l' 1· t poa· · "' 0;:> e :ao"' na are e e noite c aque c c ta; nem outro procec 1men o se 
ci·lta. esperar elo r éu, conhecido e apontado desde tempo ante1•ior como prejucli-
08'' 

1 
á paz e segmança publica, por suas opiniões exaltadas e r elações íntimas co;m 

11 05 ~'LU! clesaffcctos ao goYerno de sua magestacle, de que iuram as testemnnhas 
t~ . . ' 1 O c 1 ti, acrescentando como presencial e ele facto 1noprio aquella elo n. 0 1 O 

1 
VIsto o róu fi· equentar assiduamente o famoso r cvolucionario Joaqtlim J osé da 
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Silva 1\IIaia rcdactor do incendiaria pcrioc1ico lnvpctJ·cíal) quando preso nas cadeíns 
da relação' com o qual tinha o r6u conferencias amiudadas, nas quaes já tratava 
com o dito 

1
rcclactor sobre a rebellião que projectavam c depois desgraçadamente se 

realisou, p1·csenciando a mesma tcstcm_unha que o ~ito ~Maia recebia ,cart:~s e coro
municações de differentes partes do remo, commnrncaçoes a que o reu nao era ?s
tranho até porque na noite elo dia 30 de abril, em qu.e já n'esta cidade e clitq 
campo' houve uma tentativa da rebepião, saíra o r éu da cacleia c quarto d'aquell~ 
mais cedo elo que costumava, ao mgna1 de um foguete que elle testem1mha pcr
cebelll. 

Mais se mostra da mesma devassa que o réu não só dava ajnd~ e favor pelo 
moclo il'lc1icado, mas ainda auxiliando os officiaes da policia rebelde, escrevendo 
por sua propria mão_ o:fficios e communicações cl'aq:uella repartiç~o para varias an
ctoridades d'este remo, t endentes a sustentar e dilatar a rebelhão, havenclo-se o 
réa jactad0 d'estc ·Serviço, estando com outros indivíduos ele sua parcialidade e 
priucipios em os passeios elo Carmo, como presenciou a testemunha n. 0 28 da de
vassa. 

Confessa o réu, nos interrogatorios que se lhe :fizeram c constam a fi. 2 do 
appenso 16·.0

, •t er feito v~sitas ao dito Maia, quando se achava n'aquella prisão, 
c tc1· feito algtms officios para varias auctoridadcs i porém nega que n'cstas con
versações c visitas tratasse com aquelle Maia sobre a revolução effeituacln. ; e quanto 
aos o:fficios confessa que algtms fizera, em rasão ela amisade que tinha com o es
crivão da policia Antonio ela Hocha Martins Furtado, grande revolucionario, quc1 
no ·cxe1:cicro d'aquelle emprego , lhe pedia o ajudasse a fazer os ditos officios, que 
ac0mpanhavam algtms eclitacs i por6m que, como os não assignava, julgava que 
não seria res.ponsa:vel pelo seu conteúdo, ignorando mesmo qual era o objecto 
d'aqudles editam;., e negando tambem que os ditos officios fossem dirigidos a coro
mandantes militares .para virem tmir-se aos rebeldes, porque só os fizera para al
guns Juizes c auctoridacles civis, comQ se este favor c ajuda não fosse tml verda
deiro auxilio prestado pelo réu k'L ~:ebellião. 

Não nega o .réu em sua clefea;a .a fi. 209 ter sido voluntario c tomado a.rma.s, 
mas diz que, C'omo as testemtmhas não declaram quando isto foi, podia ser no anuo 
ele 1826, e que portanto não está verificado o crime i mas é muito estranhavel a 
má fé do :réu e elo seu defensm:, pol'qne as testemunhas ela cülpa expressamente 
declaram qu.e, para sustentar a rebellião ele 16 de maio elo anho proximo passado, 6 
que o réu se armára i nem o ter~se a.rmaclo no dito anno de 1826 lhe fazia culpa que 
fosse objecto cl'esta. clcva~sa. Provando--se tambem ser o r étt o auctor elas tres car
tas scc1iciosas e insultantcs a sua magestacle, pela m·clcm inversa com que cscre
vett seu augusto nome, e que foram remctticlas pelo 1'éu a Francisco Silverio ele 
Carvalho, :fis·cal elos tabacos ela cidade ele Aveiro e co-réu n'estc processo, na s~
gunda :las quaes lhe participa os acontecimentos sediciosos c tumultuarias do ch::t 
e noite de 30 de abril elo anno proximo passado, c .nos quacs acontecimentos o r6n 
toma parte e se mosn·a muito interessado, dizendo na mesma carta «que, se ap
parecesse uma companhia ele soldados para apoiar os paizanos, ele certo tinhamos 
a revolução feita» ; gabando-se o mesmo réu, na ultima das ditas cartas, ele ter 
sido um conspirador tão astucioso, que talvez seria sobejo merito para gosar a 
investidm·a ele um vencravcl, acrescentando ironicamente c por iiTisão e zomba
ria a sua magestade «que andava tonto }Jclas ruas e cheio ele Temorsos por ter 

·concorrido a lançar por terra o grande e incomparavcl príncipe, prototypo elos sus
tcntaculos do altar e ela santa religião apostolica romana» ; provando-se manifes
tamente, pelas clitas cartas, que o réu teve noticia da rebcHião antes ele clla r e
bentar, e que a apoiou 9-uanto lhe ~ra possível. E stlpposto que o réu negass~ 
constantemente em seus mtcrrogatonos ser auctor das ditas cartas, todavia cst<t 
convencido de o ser pelo reconhecimento e comparação ele letras feito por tabel
liães e pela declaração jurada d 'aquelle :fiscal, a quem as mesmas cartas formn 
dirigidas c apprehendidas; sustentando este fiscal, na acareação· com o réu, ser 
este o auctor d'ellas e ter-lh'as dirigido para Aveíro, desmentindo o contexto c _o 
tratamcn'to intimo, familiar e faceta elas ditas cartas do réu, que nega ser aff~l
c;oaclo ao dito :fi..,cal, a qu·em as cscrevêra, c ter com cllc amisade alguma, u?:o 11-
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~ttc~intlo. o réu elo modo algum a certeza moral de seus crimes, que se fLmda na 
Vtdencra que estabelecem tantas tcstemtmhas fidedignas, quantas clepozeram con· 

tra o réu. 
. Quanto ao réu Clemente ela Silva :Mello Soares ele Freitas, que foi jtúz de fóra 
~ntru.so ela villa ela E.'eira, mos tra-s.e, pela devassa a que procedeu o juiz de fóra 

a . Ctclacle ele Aveiro, que o mesmo r éu dera ajmllli e favor á rebellião ele 16 ele 
InalO ele 1828, assignando voluntlliriamente o abominavel e horrivel auto lavrado 
ua Caip.a:ra cl'aquella cidade n'esse mesmo dia, no meio de homens sediciosos e 
~·ebe~cles ; assim como tómanclo posse elo logar ele juiz ele fóra ela Feira, por de-
e~·rnmação da junta r evducionaria cl'esta cidade elo Porto, eomo plenamente se 

prhva da propria assignatura do mesmo r éu, inserta no dito auto infame, que se 
:la a .fi. 4 v . elo appenso 23. 0

, e elos unanime& _ dep0imentos das testemu
nl as n. os 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 11..:Mostra-sc ig·ualmente, e se prova pelas testemu
t.o<tlas da devassa ela vil.la ,ela Feira n. 08 1, 2, 3, 4,, ~ ' 8., 13.7 14, 15 e outras Ill:ui-

s, dfne, tomando o chto r éu posse elo logar de JUIZ ele fura d'esta mesma vrlla 
no a 30 ele maio elo mesmo anno, principiou logo a f~tz er desenvolver elal·a
: ente. e1n toda aquella comarca o abominavel systema r evolucionari0, por sua in
d uencra, per suasões e efficacia de seus servi~os pratica:d0.1> com incrível activi-
:ae i valendo-se, palia a exactissima exe.cução das ordens d'a~uella juJlta r ebelde, 

~~o só ele ameaças .assustadoras, mas até de prisões, sequestJ>os e outros proce-
~~~n_::os, c?m os quaes opprimia e vexava os que não· cumpriam á risca as re

q 181ÇOes feltas ele sua ordem, ou se nao prestavam a desempenhai-as em toda a 
l)Ontualiclade ; r esultando de taes procedimentos e vexames o receio e terror em 
~~e toclos viviam, como a,ttestam e juram· ele facto proprio as t es temtmhas n . 05 34, 

' 36,, 38, 39 e 43, 
- .. b lVI~s se prova, da mesma devassa, que o r éu tom<Íra uma parte tão activa n.:1. 

r e t el1~o, e a coacljuvára com tão estranha devoção, que, não sendo da Sl!la com~ 
pe euc1a a clirecção ela força armada e a defeza militm' elos }_llOntos occupaclos ou 

ta~eaçad~s elas tropas reali stas n'.aquella comarca, elle réu, de sen proprio arbi-
llo e cr· . . . cl J • • N 1 d .. 1mmosa mger encra, sem que prece esse orcLem ou partrctpaçao a guma 
t~ dgover~o. intruso, ou ainda mesmo ele alguma elas auctoridacles r ebellaclas., 
d n .0 nottcta que, no dia 12 _ele junho, vinte milicianos, 'pertencentes á clivi sr-to 
P 0 

.geueral Gabriel Antonio Franco, tinham passado o Douro, e r equisitad:o rações 
q~ra tres dias no logar de Carvoeiro, escreveu no dia seguinte a. carta official, 
fi~ vem ~o appenso 68 .0

, ao governador militar ele Oliveira ele Azemeis, a 
sur ~e envrar tror:a pÇLr~ ~r.em, conjtmctamen~e com ordenanças elo s~u cil.istricto, 
p.tjlleheucler os chtos mr1cranos; escrevendo tguahnente no mesmo cha 13 ao ca
c~ ao lllór intruso ela villa ela ] eira, ela quinta elas Airas, para que com homens 
v ~~zes , e escollüclos ele suas ordenanças se r eunisse á força que viesse ele O li
e en ab e ele accorclo com ella se dirigisse áquelle sitio de Carvoeiro, e se postasse 
ulll 0 servação, vis to que os ditos milicianos haviam j á r epassado o Douro; guar-
11 ecesse a margem esquerda elo mesmo rio, para que os realistas não e:ffeituassem 

Ocova passagem, pondo vig·ias em diversos pontos, commtmicanclo~lhe qualquer 
COl'l'en . b . l J. d ' co - era, em como dando-lhe parte elo que tiVesse concorc awa com o Ito 

ci~ili;'tn.clau~e; c :finallll:e.n~e lhe asseg:u·ava na dita. carta, c1ue fi.ca:ra na cliligen
de f t eu?u· alguns mlltctanos elo regtmento ela Fmra para os envrar ao mesmo 
es ~ 1~ diligencia em que ele facto se occupou, ameaçando, e procedendo para 
iu:: 't ' a s.eqtte·stros e prisões. :Mais se mostra, de outra carta ' elo mesmo réu, 
ao d' a no ~lt~o appenso 58.0

, que no dia 19 elo r eferido mez tornár:a a officiar 
rnenttto caprtào mór, participando-lhe a r emessa que lhe fazia ele algum forneci
lhe 0 para sustentar a guarnição que estava n'aquelle ponto; r ecommendanclo
Ças q_ue manda.sse cozer p~io nas casas particulares ele Carvoeiro e suas vizinhaJl
ora' tmportancra que o ·mesmo réu mandaria abonar e satisfazer; e clescle logo 
tua enava aos juizes eleitos elas freguezias confinantes que lhe promptificassem 

1)~ 1.0 quanto eUe lhes r equisitasse, emquanto se não davam outras providencias, 
c•a o cl . m· . . ao ue ra o CI.ar ao governo; n 'outra carta elo mesmo réu, ele 20 de junho, 

mesmo ' L•' , 1 coufi. cap1 Lao mor, em que trata elo mesmo assumpto, continú3J a alenta -o e 
llllal-o na continuação d'aqucllc serviço

1 
não obsta.nte a clesintelligencia elo 



230 

g'overuador e coronel t1c milic.ias de Oliveira; que esperasse providencias, forne
cesse gente para aquelle destacamento, requisita,sso élos eleitos aquillo que fo~se 
preciso, que elle r éu se Tesponsa:fuilisava por toda a despeza; rema.tanclo a dita 
carta com participar-lhe estar nomeado vereador, e cla.neloclhe a noticia ele ter-se 
levantado o bloqüeio elo Porto, e estar bloqueada Lit<boa : mostra-se tambem, ela 
mesma devassa, que em sess~io da cama.ra do dia 21 elo referido mez, em que 
dera posse ele vereador áquelie capit~:o mór, propozera o réu a necessidade ~c 
fornecei' pelo cofre elas sizas aqüella guarniçr:o de Carvoeir0 ; o que sendo ü~cü
inente accordaclo, passára dois mandados, de 30t~OOO réís cada ~um, sobre o quar
teiro· elâs si2las, importancia que effectivamcnte f'oi entregue ao dito capitf~o mór 
pal'a o inclicaelo fornecimento . . 

Ultimamente se ]Jrova que o. réu, com a noticia e rebate falso de harv;eT s1clo 
atacado aqnelle supramencionaelo p0nto, manclàra intimar os o:fficirues ele justiça 

_ pa,ra que todos, armaclos, o acompa.nhasBem; com os quaes marchou para o dito 
sitio ele Carvoeiro, e com outra gente armada que tinha apenado para o clito fin1, 
r;endo o réu tão providente no serviço r ebelcle, que tinha sempre promptos á su.a 
porta homens apenados para coJ.iclüzirem officios ~o governador militar ele Oli 
veira; e (_iutras partes oncle lb_e ccmvinha : factos estes qttc tornam o réu fautor 
e auxiliador volüntario da infame rebellião, provados toclos plenissimamente pelas 
cartas escriptas e ·assignaclas por seu pl'OiJrio punho, que ·estão a n .05 8, 11, 
15

7 
16

7 
17 e H) elo appimso 68.", r econhecidas· .por tabelliaes e confessadas pelo 

réu no seu interrogatório app~nsú 65. 0 , com:ero.vaclos pela qttasi totalidade J da.s 
testemunhàs qüe jui·aram na ch t~1 clevasstt, da F eua, e pelas n ."5 1, 2, 3, 4, o, 6, 
~~ e 8 elo appenso G8 . o Sem que possa de maneiTa algmna ser justificado pelas 
coarctaclas engenhosas e subtis de que lança mão em seus arrazoados e inter
rogatoTios nos a.ppensos 27 .0 e 64. 0

1 no· primeiro elos quaes 7 e em resposta ·tÍ 

nona pergunta que lhe foi feita., aTgumenta, clizendo «que, estando em sua casa 
e sabendo elas prisões que no Glia 16 ele maio se haviam feito n'aquella cidade ele 
Aveiro pela força militar contra as pessoas ele aJgumas elas aüctoridacles ela mesma 
cielaàe, lhe entrára pela porta dentro o escrív?;o elo püblico, Evaristo Luiz ele 
Ivloraes, e o intimára, â ortle:in da mesma força, para comparecer na camara, sem 
lhe dizer pâra qüc; e inclo àssim obrigado elo medo, encontrou ahi tocla a o%icia
lidacle elo batalhão com varia.s oü.tras pessoas., lavrando o tal auto, que elle inter
i'ogaclo só percebeu em substancia, e enttto líl.Ê~o pôcle cleixar ele" o ass1gna-r por s.e 
::tchar no meio da referi ela força)); mas esta inctllcacla cohcçtio, que o r éu ampli
fica com outros faGtos tü.mttltuarios e violentos d'aquelle batalhão; anteriores e 
subsequentes ao mesmo àcto, no ·artig'o 2." elo seu arrasoado, não póde julgar-se 
concludente para eXimir o réu ela justa impüt:ição ,que lhe redt·e por aquelle facto i 
pois que nem a intimaçfio a.llegacla trazia eumsigo comminações elo proxiwo pe
rigo, neJ>n a força se desenvolveu a }JOnto ele levar o réu obrigado áquelle acto i 
senclo, pelo contrario, natural a conchts~io ele que o réu, em logar de mostr~r 
~1,qnella firmeza de caracter que por tün rigoroso dever de rma nobre profi.ssr.o 
cleveria sempre conservar, ou se cleixott arrastar de vfios temores e remotas con" 
tingencias, ou7 o que é mais colilfoi·me ~í sua conclucta posterior, suas proprias 
icléas e pi'opchsões o chamavam para o caminho ei-rado e criminoso, por uma vo~ 
luntaria tenclencia para o servi\,)o do govel.'no rebelde, no exercicio elo qual entrou 
nà qualidade de · juiz ele fóra da villl;i, ela l<'eira, não_ por coacç~io ou me elo, ma>S 

sim poi' ttmâ vontade livre e absoluta, manifestaclé'\, pelo p110prib facto de se apre
sertb~ n'àqüellá villà ~~ tomàr posse, po1' virtude da· chamacla portaria da j tmtDJ 
rebelde, que vem a f! . 10 elo appensô 63 .0

; gtaçà que facilmente poclia ren~n
. ciar, ou pelo menos . clemontr com o }Jlausivel motivo d'e estarem slllspensos 1]1-

terimamente os provimentos de algm1s l Dgares ele letras, posto que antecedente
mente elespachaclos. 

E não poclem releVât' o rétt c1o · mesmo voluhtario serviço as c0arctaclas ru que 
r ec0n·e, na resp9süt 4 pergunta: clecilna quarta de seu .primeiTo interrogatorio, 
quanclo, reflectinclo"se"lhe com. a animosidacle sediciosa de ir elle réu ingerir-se no 
exercício d·e Utn logâr qüe lhe vedavam as ordens regias, e que tinha magistraclo 
(:; ffectivo e actnal, i·esp0ncleu c1ue as (litas ordens não eram exten sivas aos lagares 
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~n,s ~cr~nissimn,s c;asas c estado elo infantaclo c Bragança; c por isso não compt'e-
enstveis cl'aquelle log·ar ela· Feira, acha.mlo-se aquelle logar vago, por haver sido 

exonerado el'elle o magistrado que o ::tbanclonoti.. 1\ias similhantes evasivas, em 
log-ar ele desculpar o réu, se convertem em outras tantas confissões ele seu crime 
0 temeraria ousae1ia ; IJois r econhece haver sido chamado ao exercicio d 'aquelle 
0~P~7·ego, unicamente por uma chamada portaria da junta rebelde; c em substi
ttuçao (que nunca a houvera) ele um magistrado legitimo, que só cleixára o dito 
lo$·a~·· por fugir üqtwlla mesma r ebellião em que o r éu se foi precipitai·; igual con
c_elto merece o resto da defeza elo réu, pelo que r espeita aos vexames que pra
~co~~. contra os povos fieis d'aquella villa e seu termo, em auxilio e apoio dare-

elhao, e aos outro$ serviços de natureza ainda mais aggravante, por isso que 
excedentes ela sua anctoriclacle; alleganclá, l)ara os desculpar, que aquelles foram 
~ómeute prestados em execução ele ordens positivas-da junta r ebelde, e estes co-
orando-os com a evasiva clesprezivel e r evoltante ele serem .feitos contra ladrões 

0 guerrilhas, e n!io soldaelos realistas ; o que, porém, está em perfeita contraclicção 
com o que o mesmo r éu expressára U:mtas vezes n 'aquellas suas cartas elo ap
penso 68. o, oncle IJ ositivamente são reconhecidos e chamados milicianos ele Pe
~afi:l, posto. que com o. epitheto de r ebeldes ; invm·são fatal ?om qt:e os ela, 
lcçao abomimtvel a1Jpelliclavam aquelles que, fortes na sua ficlehelacle, sustenta

vam e defendiam. a sua r eligião e D seu r ei legitimo e natm·al; faz enclocse
1 

em 
~9nsequencia, o. r éu altamente r esponsavel e merecedor elo exemplar castigo quo 
aos culpas tecla.mam. · 

tr ~elo que pe•·tence ao ~·éu Victorio 'l'~lles ele Mecl_eiros e Vasconcellos, mos
a-~e , ela devassa a c1ue se procedeu na 01clade de Co1mbra, e pelos dom.m1e~1tos 

q~le lhe estão appensos, que, tendo a rebellião levantaclo o seu grito sedicioso 
U. aquella 'Cidaclc no di-::1. 22 ele maio, em corresponclencia ao outro grito revolu

. ct?~~rio cl'esta cidade elo Porto, sendo elle réu tenente coronel elo regimento ele 
~Üt~:~s ela Louzã, trabalhára e pretenclêra conseguir elo coTonel comm·~nclante a 
tfnlao. elo c1ito regimento .ás tropas rebeldes ; empregando-se n·'esta criminosa 
~ 1genc1a nos clias · 23 e 24 elo ·clito mez, sem pocler leva1· a effeito sua maligna 
lntençfi.o, e que n0 dia 25 sadra ela villa ela Louzã, contra as ordens elo mesmo 
~~·onel, e foi a Coimbra fn1hr com os rebelLles c offerecer-lhes o r egimento; re
st tanclo cl'esta entrevista mandar ao uito -coronel officios, que na noite cl'esse 
mesmo c1ia 25 o réu tinha recebiclo ele José Julio ele Carvalho, pelos quaes o~:cle -
lava ao mesm.o réu que reunisse duzentos homens e tomasse o commanclo d'ei

- es i escrevendo este juntamente ao coronel e ao maJor a fim ele que se executa:;se l J,nesma ordem; ·o que se prova plenamente pelas participações offi.ciaes, juntar; 
5~sclc fi. 7 até f!. 11 elo appenso 63. 0 , e, alem de outras pelas testemunhas n. 05 24, 

' 54, 89, 907 91 e 92, as quaes 1 sendo presenciaes indivicluos elo mesmo regi
lllento, não aclmittem replica sobre os factos expostos; mostra-se igualmente, e 
~~.prova pelas mesmas testemunhas, que nO dia 27 do. r eferido mez S? apres~n
Illt ao coronel com um officio elo commainclante do reg1mento n." 6 ele mfantena, 
c enominaclo pelo ap})elliclo ele Carriço., para lhe entregar duzentos homens e com
petentes officiaesí o qti.e não foi cumprido; e que, chegando no dia 29, a tempo 
~ue 0 coronel se achava doente, um outro officio elo briga.cleiro que foi elo ex:er
P~o, Francisco Saraiva ela Costa, a fim ele que o regimento ma.rehasse para a 

~te ela Mtu·cella, o mesmo r éu o recebêra., e se . pozera logo em marcha com 
~~ads de duzentos homens, que se achavam r unidos no .logar elo Espinhal, par
t~~ 0 .me~mo. ele noite, e ficando então .cOJ;nmandante no c~to po~to ele todas as 
p pas ah existentes contra as· forças realistas; o que mmto ma1s se corrobora 

e 08 depoimentos elas testemunhas n. 0 8, 17, 49, 51, 54 e outras muitas. 
l' cll\iostra-se mais que, offi.cianclo o coro.nel, por impulso ela sua ficleliclacle e hons: I caract~r, no e1ia 3 ele jmilio, ao major e 1p.ais officia_es elo regi?J-ento, pm~a que 
8 

he r enmssem com o mesmo no logar ele Pêra, e se 1rem reumr ao exerCito· ele 
.., ua magestacle, o que hriosamente effeituaram, não se encontn'tra no réu a honra 
~...,vontade que devia seguir, e geralmente foi aeloptacla, sem embargo das per sua-
soes do , ffi . ld " . fi . d . reu aos o Ciaes e so aCLos, para que se ÇlOnservassem rmes no serVLÇO 

0 
governo rebelde ele Coimbra, ele quem já tinha recebido ordens .e a quem se 
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clcvia obedecer ; que, justamente abandonado pelas forças c1uc, por cffcíto ela sua 
conhecida pcrversid.aà.c c solta. clesmorali.sação, tentou desviar dos caminhos ela 
honra c ela :liclelidac1e, BC n~[o clilatára em levar a Coimbra a noticia ele tão he
roico procedimento, para que se ma~dassem tropas a fim ele surp1·ehencler-se o 
coronel e regimento; as quaes cffect1vamente se pozeram em marcha, chegando 
a asseverar as testemunhas 1l. 0

' 54, 55, 60 e 61, que o mesmo réu as acompa
nhára na mesma diligencia; ficando, porém, baldados estes abominaveis projectos, 
scgLliclos sómentc da presa de ums poucoB de soldados dispersos, que foram con
duzidos prisioneiros, depois de roubados c 1naltrataelos ; mais se mostra que o réu 
serviu o governo rebelde, mandando a Coja tirar as armas do regimento de AT
ganil, e a esta villa os dinheiros publicas, como se acha provado pelas testemu
nhas n. 05 18 e 128, alem da sua propria confissão, chegando a affirmar a teste
mtmha n. 0 103 ter ouvido proferir ao réu a sacrílega c inaudita asseveração ((ele 
que certa qualidade de gentes honradas e de bem tinham decretado a morte de 
cl·rei e mais família r eal; e que, ainda que o coronel de infanteria n .0 6 tinha an
tecipado a epocha. elo plano 1·ebelde, qtte estava traçado para o S. João, comtudo 
que o projccto havia de ir ávnnten ; ultimamente se prova, pelos clcpoimentos con
cordes elas testemunhas n . 05 24, 90, ül c 92, que o réu, vendo escapar-lhe o re
gimento, :i testa do qual faria mais avantaJados serviços ao governo r ebelde, ele 
cuja causa se mostrava incansavel cooperador, e depois de concluir aquclla pa.r
ticipação da-fuga elo dito r egimento, marcbára pam C'astcllo Viegas, e para outro.s 
pontos do districto cl'aquelle corpo, para reunir os soldados, que ainda se não tl
nham declarado, ameaçando-os e instigando-os a retmirem-sc ás demais tropas 
r ebeldes ; com as quaes, depois de haver-lhes feito todos os recontados serviços, 
pelos quacs mereceu ser despachado coronel do referido regimento, se evacliu ele 
Coimbra, e os acompanhou em sua vergonhosa fuga para a Galliza. Factos estes 
que se acham provados pelas testemunhas ela devassa n .05 8, 17, 18, 24, 49, 51, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 89, 90, 91, 92, 103 e 128, e alguns 
cl'elles corrob01•ados pela confissão elo réu, c docum~ntos desde :8.. 7 até :8.. 11 no 
appenso 73.0 ; mostrando-se por eJ.les o réu tal qual o haviam conceituado as tes
temunhas n. 05 54 e 55, affilmanclo e jtuando que elle0 por seus anteriores pr~
oeclimentos e estragados princípios, se conhúava e frequent.:'lva em grande intiw
dade outras pessoas immoraes, notoriamente irreligiosas e clesaffectas ao governo 
leg·itimo e instituições ela monarchia. 

D efende-se o réu, nas r espostas que deu ao interrogatorio que lhe foi feito 
n'esta cidade, negando haver diligenciaelo e trabalhado de modo algum para que 
o regimento ele milícias da .Lou.zã seguisse o partido elos r ebeldes; confessa que 
no clia 25 cl~ maio á tarde, recolhendo-se d'aquella villa ela Louzã e casa do seu 
coronel, chegando á sua rcsidencia na villa de Ceira, recebêra por uma ordenança 
um officio de José J ulio de Carvalho, commanclante elo batalhão de caçadores 
n. 0 10, que havia chegado a Coimbra, para reunir duzentos homens do dito re
gimento, suppondo que elle respondente em coronel cl'elle, e, sem lhe obedece~·, 
cnviára uma copia do dito officio ao seu coronel; confessa igualmente que no dia 
seguinte, 26 elo dito mez, estivera n'aquella cidade ; mas declara que ali fôra para 
r eceber dinheiro, a fim ele retirar-se quando o ex.igis sem as circumstancias; que 
n'es se mesmo dia recebêra, estando na estalagem do Paço do Conde, um outro 
officio elo coronel que então era do regimento de infanteria n. 0 6, Francisco J osé 
Pereira, o Can·iço, o q~al officio elle respondente lev:ira pessoalniente ao seu co
ronel no clia seguinte; e qne finalmente, em virtude de outro officio, que ao dito 
seu coronel levára um negociante de Coimbra, chamado Trovão, ele ordem elo 
brigadeiro Saraiva, lhe mandára marchar com o dito regimento para a Ponte da 
Míu·cella (de que o mesmo réu diz ser o autographo o que vem nos documen~os 
ele sua defeza n .0 2 com a data de 29 elo r eferido mez ele maio), ordenára o di~o 
coronel a elle r espondente, que marchasse com o primeiro batalhão, que no clia 
seguinte marcharia o major com o segundo; entregando-lhe ao mesmo tempo o 
commando elo dito regimento com o proprio officio d'aquelle brigadeiro Saraiva, 
visto c1ue ellc coronel ficava doente; p01·ém, confrontada esta defeza com os ar
tigos da culpa a que cllc corrcsponclc,_ vG-sc claramente que o réu não a illiclc; 
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pois, alem ela prova que rcsult!l- cl'-aqtlellas testemunhas, pela maior parto inclivi
dtlos ·cl'aquelle mesmo r egimento, jurancld concorclemente que o réu trabalhára, 
quanto estava da sua parte, para o levar ao particlo ela rebellião, pelas proprias 
confissões elo r éu se conhece que elle nao fôra àquella cidade ele Coimbra, já 
então occupada pela força r'ebellada, senão com o desígnio e proj octo formal ele 
conseguir, por meio ·cl 'aquollas ordens e sediciosas corresponelencias .elo que _se 
encarregou, o que não tinha podido obter pelas suas proprias suggestões; qum~to 
ao facto ele haver abandonado o mesmo regimento na manhã ele 4 elo sobredito 
mez ele junho, quando por ordem do seu coronel foi este mai1clado marchar para 
0 logar de Pêra, e cl 'ahi até reunir-se ao exercito realista, :ficando elle respon
d~nte n'aquelle logar ela Ponte ela :MurceJia só entregue aos remorsos ele uma tal 
Vllez~, mas continuando sempre no serviço dos l_'ebelcles ; confessa haver tido 
perfeito conhecimento cl'aquellas clisposições elo coi·onel, porque elle mesmo en
tregou as cartas apprehendidas aos o:fficiaes a que eram dirigidas, ma.s que, não 
tli~nd0 ~lle r ecebido ordem alguma para o dito fim, não achou r egular seguir as 
c ~as disposições, sem comtuclo estorvar a marcha do dito r egimento; e tanto que 
ate se clespeclíra dos seus camaradas ; acr escentando que como estava responsavel 
lJ_ara co1n o governador ele Coimbra, a cujas ordens servia, marchára para aquella 
ch1ac1e a partiúipar-lhc ·o dito acontecimento, e a dar conta elas mtmições e petre-
0 os <;~ue tinham estado a seu cargo, depois elo que se r ecolhêra a sua casa, e 
qu_e so. passados tres dias soubera que o commanda.ntc ela força arm\.cla em Con
dene~ tmha destacado o batalhão n . 0 12 de caçaclore!3 com alguma ca:v:1llaria na per
:egmç~o do reg·imento, os quaes ainda chegaram a tomar-lhe nove soldados que 
e havuum atrazaclo ; confessando ultimamente t er voltado á Ponte ela Murcella, 

acompanhando uma escolta de oitenta soldados elo .regimento n. 0 1 O ele infanteria, 
que para esse fim fizeram caminho por sua casa, no logar ele Ceira, e haver eles
empenhado as ordens qué recebêra elo governador ele Coimbra para apprehencler 1 armamento e dinheiros publicos em Coja e Arganil; o que effectivamente mau
c ou executar pela força que- estav<t n'aqucllc ponto, segtündo cl'a,lú em diante a 
solte do exercito rebelde, unido ao estado maior de Coimbra, até com elle entrar 
la Galliza, em ct~o transito sómente, e na villa elo Prado, é qúe ·soube do seu 
c espacho para coronel cl'aquelle regimento; e temúna o r éu sua defeza verbal 
com . a mais r efinada hypocrisia e temerario arrojo, dizendo «que todos os clitos 
se:·vlços tiveram por origem a obrigação e obocliencia que os inferiores elevem a 
sons superiores, t endo em vista o preceito da lei e subordinação militar»; como 
de .houvesse lei ou regulamento algmn que podesso apoiar os p01juros e os trai-
ores, que, quebrando a s1:1j eição e· vassallagem devida ao seu rei e legitimo 

governo, levantaram outro ele facto e r evolucionario, e o ajudaram c serviram, 
couro fez o réu. 
t Nada concluem os documentos que junta em sua clefeza ele direito ; não o at-
es:aclo elo m~or a fL 455, pelo qual mostra n~io t er r ecebido ordem clirecta do 

coronel para a marcha elo r egimento no clia 4 ele ji.mho· para o logar ele Pêra, 
porque, para ser vassallo fiel e honraclo, não era precisa ordem alguma ; servindo 
aq_uella falta sómente para provar que sua conclucta desleal anterior nenhum con
~elto merecia ao dito coronel ; o outro documento, junto a fl. 456, que é uma or-
7 em do governador ele Coimbra, ele 8 de junho, accusanclo outra elo réu elo dia 
q' man~lando-o cons.ervar n 'aquelle ponto ela Murcella, não exclue a participação, 
0~~e velU. dar a Coimbra, ela fuga elo r egimento na noite ele 4 ; quanto mais que 
est: ~vasiva, , c~ecluzicla cl~ d~ta ordem, a quo r~corre em ~eu arrasoaclo a f:L ~4 7, s:m per.f ~lta contradicçao com suas propnas confissoes, como fica r efenclo. 
coa, t nd0 Ylslvel que o róu, n'esta e nas outras incçmcluclcntes e desmentidas fa;1

: ~das , nã? faz mais do que tecer a historia de sua criminalidacle, sem a clos
ser~d e maneira. algluna; resul~anclo por conclusão neccssaria, que o r éu, havendo 
cio ,? vohmtanamente e apo1aclo com todas as suas forças turra facção r evolu
vo·~a~la e rebelde, se tornou merecedor ele exemplar castig-o; sem que possa apro-
111 1 ai1-s~ elo real indulto a qtle r ecorre que lhe não pertence por seus gravissi-

os < elicto · N h ' p· l s, e nao se aver apresentado em tempo. . 
e 0 quo pertence ao réu Luiz Luzano, ncg·ocia.nto ou caixeiro dru villa de V a-
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lença, prova-se, pelas duas teStemunhas ela ttevassa a qlte pl.'ocecleu o ittiz de 
fóra ele Barcellos na lflesma villa e praça ele V alença, por ordem regia, depondo 
ele vista debaixo . elos n. 05 29 e 31, por copia no appenso 31.0

, assim como 
pelas da devassa tirada pelo juiz vereador de Valcnça, em execução elo avi so 

- da secretaria de estado dos negocios ecclesiasticos e ele justiça a ella junto_ i 
ju~·ando tambem de vista nos n. 0< 9,_ 12, 14, 20, 29 , 31, 33 e 35, e et\ios dep01· 
me~tos se acham no appenso '87 .0

, que este r éu Luiz Luzano seguíra_volunta
riamente o partido r ebelde, armando-se em defcza ela praça, que se havia r e
bellaclo e subtrahiclo á obecliencia ele el-rei nosso senhor, contra o ex ercito :fiel 
que a cercava; sendo ele no tal:' contra este réu a cirmtmstancia aggravante, d_a 
qual depõe a t~?.;;temunha n . 0 201 cleclaranelo ter-lhe ouvido dizer rr que a consti
tuição havia ele durar até o :fim elo munclo, e que o senhor D . J'liiguel nunca seria 
r ei d'estes r einos ll : não podendo, em termos taes, cluviclar,se da existencia elos 
facto s criminosos ele que é arguielo, muito mais mostrando-se elo appenso 82. 0 

a vontacle positiva e clelibet ada com que ajudára a facçl:to rebelde, indo sem coac-· 
ção buscar armamento e cartuchame a casa elo alferes João F erreira, destinado 
pelo governador tenente rei para clistril)lúr as armas pelos paizanos que as qui
zessem. Nao salva elo clelicto c pena correspondente a clefeza a que r ecorre, nos 
seus interrogatorios nos appensos 83. 0 e 85. 0

; porque, confessando nos mesmos 
t er r ecebido . arm.a e cartuchame, pretende :figura.r o fiz era por coacção e violen
cia. elo juiz · ele fóra Gama e seu meirinho, con:sistinclo ella ·no temor ele algmn 
castigo que lhe :fosse irr<?gaclo 'por aquelle ministro ou govemaclor da praça, que 
se achavam muito embraveciclos ; acrescentando a coarctacla inacreclitavel ele fazer 
pontaria ele seus tiros para o ar, e não para os r ealistas elo assedio ela praça, pelo 
que ehegúra a ser r eprehcncliclo pelo ajudante Soares , elo regimento ele milicü~s 
elos Arcos ; defeza esta que n~"io justifica, nem pelas testemunhas ele sua justifi
cação, que junta, nem pelos attestados elo meirinl1o e escrivão ela camara, e jtm
tos a n. os 1 e 2 da defeza , porquanto aq Llelles não elepõcm ele f~wtos singulal'es 
e positivos ele constnvngimento, r eduzindo seus juroonentos a termos geracs e in
determinaclos, e estes nenhum peso jurídico merecem; circumstancias em que 
nem umas nem outros desfaz em a prova elo crime proveniente elas r eferidas de
vassas. 

Quanto ao réu José Maria Martiniano da Fonseca, bacharel fo.rmaclo, e r esi
dente na cidade elo Funchal, ilha ela JY!aclcira, e preso n' esta ciclacle com João 
José ele Vasconcellos, caclete elo r egimento ele artilheria ela mesma ilha, no dia 
16 ele julho elo anno passado~ depois de desembarcados no navio americano Hope 
and Esthe1·~ que os coneluzíra ela referida ilha, acham-se prommciaclos no summa
rio elo appenso 98-.0

, a que procodêra; um elos magistrados cl' esta alçada, com
petentemente auctorisaclo, e em execução ela especial orclem- regia. no appenso 
101.0

1 em vista clo_s depoimentos elas tes temunhas pi·esenciaes ele facto lJroprio, 
em numero ele oito, que r econheceram e iclenti:ficaram os ditos réus como sendo 
aquelles que, apprehencliclos em commis.oão e serviço elos revolucionarias r ebel
des da mm-lcionada ilha, foram encontrados com as proplias corresponclencias e 
corpo ele delicto ele sua abominavel missão nos importantíssimos elocumentos elos 
appensos 101.0 e 102.0 

Mostra-se, quanto a este r éu José Maria, ela participação official, domrmento 
n .0 1 elo dito appenso 101.0

, feita ao elesembargador encarregado da IJolicia 
<.l' es ta ciclacle, pelo almoxarife elos reaes direitos na villa ele "Soure, Antonio Mar
ques elas Neves, que, encontrando-se por oito horas ela manhã elo dia 16 de julho 
com o dito r éu na rua elos Lavadouros, lhe pergtmtára este pela morada do des
embargador que foi lVIanuel Antonio V ellez Caldeira, o que induzindo logo sus
peitas ao mesmo almoxarife, · o concluzíra como para lhe descobrir a dita morada 
á guarda ali proxima ela Praça Nova, onde lhe dera voz ele preso, c com o au
xilio elo s solclados ela mesma guarda, dando-lhe busca r:mxára então o mesmo réu 
J • ' nç van as cartas e papeis, que entregou ao mesmo almoxarife, pedindo-lhe que 
ninguem os visse ; e passando este ünmecliatamcnte á pousada elo réu na estala
gem denominada elo P eixe com escolta ele voluntarios realistas acaclemicos, en
col!ltrára no bahú do réu maços ele im}Jressos, ·e outros ela mesma e diver sa na-
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·htrezn. .foram achados escondidos a bordo ela sobredita emb&rcaçfio ; havendo sido 
no mesmo dia preso á~ tres horas ela_ tarde, e ao entrar para a mesma estalagem, 
aquelle João José de Vasconcellos com o titulo ele creaclo elo réu; como tudo 
consta ela dita participã.çrio e autos de cliligencia a que se r efere, e anelam jnn
tos no inclica,clo appenso . 

Mostra-se que, havenclo aquelle almoxa.rife effeituado as ditas prisões e a,p
prehensões ele papeis, os tinventariára na r elação original, docmncnto n . 0 2 do 
mesmo appenso; .e posto tudo á clispo siçr~o elo sobreclito desembargador encarre
gado ela policia, se proceclêra ahi ao auto de descripçfio e icleutificaçfto elos mes
mos papeis, os quaes, sendo apresentados ao r éu José Maria Martiniano, os r eco
nheceu como os propúos que tinha r ecebido ao partir. ela ilha ela. l\íacleira e cidade 
do Ftmchal, ela mão do governador, que então era,.J.osé Lucia Travassos V aldez, 
un.s fechados, outros lacrados, mtútos emmaçaclos, que outros finalmEmte eram pro
prJús d'elle réu, apontamentos de sua c1.u:io·siclacle e cori-espondencias ele seus a.mi
gos ~ parmltes ; confissões estas que, estanclo em perfeita combinaçfio e concor
·clancLa com o sobredito inventario e autos ele achada e vcrificaçao, fazem prova 
P~ena e concludentissima ele qtre os ditos pa.peis são os que concluzia o mesmo 
ret~, e constituíam o objecto elo sua commissào a esta cidade, com o fim prodi
t?rw e fementiclo, que se manifesta do teor elos mesmos papeis, ela mais perni-
cwsa e clctestavel .tra.nscenclcncia. · 

D '.elles se mostTa, e concordam a.s r espostas e confissões elo r6u ús pergun
tas feitas tanto na policia como n 'esta alçada, e constam elo appenso 100. 0

, que, 
bwenclo chegado á ilha ela Madeira, por um navio ele Gibralt~tr, em 4 ele junho 
elo_ anuo proximo passado, a noticia ela rebelliri.o elo 16 ele maio n'esta ciclacle, e 
a mstallação ele um goveTno rebelcle, confirmada depo is a mesma noticia por ou
ira embarcação q:ue saíra ele Lisboa, entrára logo o dito govemaclor Valclez nos 
preparativos da empreza ele praticar igual vileza e traição, para o que estava ele 
W?-temão muito prevenido e cusposto, cntabolanclo communicações e corresponclen
Clas com os inimigos ele c:t-r i e elo r eino, como se prova das instrucções cscri
ptas de se1.~ mesmo punho, e entregnes ao dito r én José Maria, e insertas no 
appenso 101.0

: que esta tenção malvada e concertaclo desígnio elo cu to gover
~aclor rompê.nt no dia 22 de junho em ma.nifesta e form al r eb ellião elo mesmo 
governacl?r e força armada com os demais empregaclos e auctoridacles publi.cas , 
·dm perfeita imitação e reproclncção elas outn•s forças r evolucionnrias r epresenta-

as , um mez antes, pelos r ebeldes cl 'este r eino em Aveiro, Porto e Coimbra, 
001~0. palpavelmente se demonstra ela proclamaç~io, manifesto, e mais papeis 
seclicwsos, constantes elos dois appensos 10 1. 0 e 102. 0 ; que, precisando então o 
~esmo governador atar a sua propria traição á cadeia ela elos outros traidores · 
11 este r eino, e auxiliar-se e fortalece1·-se com ella, an1ea.çaclo logo pela presença 
ele uma fragata real, que levava a s01.1 bordo o· novo govemaclor d'aquella ilha, . 
a quem havia negado 0 accesso e desembarque, como ellc mesmo declara, e ele 
qne faz alarde em suas communicações e corresponclencías, jtmt.:'ts ás demais in
sil.'ucçõ es apprehendiclas, e constam elo appenso 101. 0 

7 a n. os 20, 21 e 22; tra
~~ra ele enviar, como enviou, a esta cidacle2 dirigido ao governo r evolucionaria 
c ella, o réu, eumo emissario ele sua confiança e elos demai s r ebeldes , acrcclitaclo 
P2r sua pessima e depravada conclucta e estragados princípios, munido ele insti"uc
lobs _ma1s 01l menos secr etas, para tratar e negociar com o dito governo r ebelde, 
c e _auxo de concl..i çõcs e clausulas mais ou menos aggravantes, mas sendo a p1'Í-
1fe1r?- e a base ele todas .as outras a que o mesmo governador escreveu à t esta 
c as lUstrucções secretas, que estão a n. 0 4 elo appenso referido : «Está prompto 
~ ~b~clecer á regencia ele Portugal, er ecta na cíclacle do Porto, l!rma v ez que a 
~.: ~l'~cla r egencia nao reconheça sua _alteza o senhor infante D. Miguel como lo
o, 1 tenente . ele sua magestade, cleba1x:o de qualquer fórma ou pretexto, porque, 
11 ~,~te caso ~nesperaclo, lhe cumpre esperar as regias r esoluções que clirectamente 
p ecut~l) · JYia1s se mostra, pela combinacão e confrontação elas datas elos mesmos 
)apels ap1wehencliclos, confissões elo rét~ e cle1Joimentos ele a]gtrmas testemunhas 
c~ snmmario no appenso 98. 0

1 
que r~cebenclo o mesmo r éu as ditas instruo-

coes t ' l , secr~ as, com outn·.s ele doze artigos, constantes elo n. 0 6 CLO appenso 
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101. o; cartc1.s de introclucção c recommcnclação para varios inclivicluos cl ' esta ci
dade, c maços ele il11]Jl'Cssos para n' ella os espalhar, c~ntenclo o levant::~tmento 
o rebollião cl 'aquella ilha, saíra o r éu cl'ali no dia 30 elo r eferido mez ele junho, 
embarcado no sobredito navio americano, fretado de proposito para aquella com· 
missão, que chegára á vista d'esta cidade no dia 9 ele julho seguinte, já quando 
os r ebeldes d'ella íam entrando na Galliza, e se havia restmuaclo o goveTno elo 
el-Tei nosso senhor i que entn'tra barra dentro no dia 13, desembarcára a 14, e 
fôra preso na manhã ele 1G, tenclo na mão as provas elo seu crime e elo ele seus 
perversos constituintes i part?ceuclo que a Divina Providencia se tem comprazido 
em conftmdi1· os impios e os traidores, trazendo-os, por meio ele successos impre
vistos c acciclentes, á primeira vista casuaes , até os nictter debaixo elo poder ela 
justiça com os mesmos instrumentos de seus embustes e ele seus tTamas. · 

Debalde tenta o réu em sua clefeza, nas respostas aos interrogatorios que se 
lhe fizeram no appenso 100. 0

, desviar a severa responsabilidade ele seu crime, 
negando haver conhecimento da natureza elos ditos pa}Jcis , quando fôra chamado 
no dia 23 á presença elo governador, e ainda mesmo depois que saíu da ilha i por
quanto declara, á ultima perg'lmta do primeiro interrogatorio elo mesmo appenso, 
«que todos os elitos papeis lhe foram entregues na. referida ilha pelo governador 
d' e lia, José Lu cio 'l'ravassos V aldez, estando presentes o juiz de fóra da mesma 
ilha (devia dizer da mesma cidade elo Funchal) Manuel F erreira ele Seabra, e 
um ou dois sargentos dos occupaclos na secretaria, entreganclo-ll1'os fechados 
para os abrir no · segunelo ou terceiro dia ele viagem, o que effeituou no quinto 
dia., e então 6 que soube o fim preciso dos mesmos papeis»; isto pelo que per
tence aos papeis m::muscriptos e impressos u'elles inclusos; porquanto, pelo que 
respeita aos outros papeis emmaçados, declara «que no acto da sua despedida c 
embarque, lhe foram entregues pelo já referido governador mtútos impressos da 
natureza e fim elos supra r eferidos, e trazendo-os em s.ua guarda, eleterminára 
clle r esponclcnte ao capitão elo navio em que fizera a viagem, c logo que avistou 
este porto, que elle iuutilisasse os clitos impressos, fazendo-lhe d'elles entrega ~b 
este fim>> . . 

Mas esta coarctacla, em si mesmo futil e inconcluclcute, está desmentida por 
outras co~fissões elo mesmo r éu; pois qu~ logo nas r espostas ás segtmdas per
gnu, tas e mstancias que ll1e foram feitas, depois ele declarar que a ilha ela Ma
deira se conservou na. clevicb obediencia a el-rei nosso senhor até o clia 22 ele 
junho, não obstante as noticias da rebellião elo P orto, chegadas ali por dois na
vios, um de Gibraltar e outro ele Lisboa, acrescenta «que n'aquelle mesmo clia 
22 fôra avisado para se apresentar em casa elo governador, por um elos seus aju
dantes de ordens, Filippe J oaqtúm Acciaioli, o qual · The perguntou, ela parte do 
mesmo governador, se queria encarregar-se de certa missão para a cidade ~o 
Porto i em consec1uencia elo que se apresentou elle interrogado no segtúnte ch_a 
23 em casa elo mesmo goveruad.or, c então este llie propoz se queria vir á m
clacle elo Porto, e ser coucluctor ele certas cartas e papeis, e trazer ao mesmo 
tempo iustrucções para se governar e dirigir sobre o objecto elo que havia faz er 
ou tratar na ciclaelc elo Porto; a que annuiu, sendo com effeito o concluctor de to
dos esses papeis i cujo objecto ignorava e ignorou até que a bordo abriu as in
strucções que se acham autuadas»; e sendo instc'ldo por que não demmciou em 
jtúzo, quando chegou a esta cidade, a sua missão e os clitos papeis, pois j á sabia 
que eram criminosos, nem elle r éu poclia ignorar sua r esponsabilidade, como ju
rista que era ele profissão, r cspoucleu ((que não fizera a denuncia em juizo, por 
lhe parecer escusado patentea.r uma co usa que já era sabida». 

Do taes r espostas c confissões resulta que o réu soube perfeitamente o para 
que era escolhido, chamado e enviado a esta cidade; a ilha acabava ele r evolu
cionar-se e ele proclamar a 1·ebellião, ellc r éu se encarregou de uma commissão 
o:fficial a um governo r ebellaclo, qual era o d 'esta cidacle, da parte de out~·o re
belde; aunuiu a tnclo, r ecebeu papeis, leu as instn.lCções subversivas, logo nos 
primeiros dias ele sua viagem, nas quaes se declarava te1·minautemente a aboli
ção c cxtiucção do governo legitimo ele el-rei nosso senhor, mesmo na qualidade 
de r egente, c em logar de entregar tudo, ao chegar a esta cidade, ás anctoricla-
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des Competentes, ÇOill O que talvm~ podia lavar O seu crime anterior e supplicar 
a clemencia i·cal, bem longe cl'isso, trãtou ele desempenhar, quanto era possível 
e estava ao seu alcance, a commissão que tomára sobre si, clirigimlo-se a procu
rar um elos secretarias elo governo r ebelde, o desembargador que foi J\IIanuel An
tonio V ellez Caldeira, buscando a sua casa com uma auclacia e segurança tão 
criminosa quanto estupicla e desatinada, levando na algibeira a carta e impressos 
que lhe dirigia o governador ou o traidor V alclez, com a qual, ~ com os demais 
J.:apeis e instrucções abomiuaveis e subversivas, foi surprehenclielo e preso, como 
fica ponderado. 

Nem outro comportamento JJlenos atr evido e arroj ado era ele esperar da pes
soa elo r éu, o qual se acha caracterisaclo e qualificaclo como um verdadeiro clema
g;ogo e furioso r evolucionario, nas correspoucleucias_ e communicações que entre
tmha com outros dos mesmos estragados e perigosíssimos princilJÍos, e as quaes 
lhe foram igualmente appr ehendiclas, e estão no citado appenso 101.0

, pelo 
111esn1o r éu r econhecidas e confessadas , servindo as ditas correspemdencias (ele 
qu_: se vão apontar algumas phrases, que o decoro e acatamento . devido ao seu 
o?Jecto permitte r evelar) de desenganar os incautos, se algLms ha que ainda prc
Ctsem c"Le desengano, e provar-lhes a todas as hlzes que os pretencliclos liberaes 
reformadores, amig·os ele novas constituições e ela liberdade dos povos, não são 
senão famosos libertinos, inimigos elo altar e elo throno, procm·auclo com perficlas 
e simuladas apparencias, a destruição das monarchias e elas s.uas mais sagradas 
e respeitaveis instituições, para ·se apropriarem elos seus despojos; na carta u. 0 73 
~o dito appenso, datada ele Li13boa em 21 .ele julho ele 1826, dirigida ao r éu à 
llba ·ela Madeira, e por este guardada, e achada entre os demais papeis appre
hencliclo s, se lê (depois ele . dizer que com ella se lhe r emettia um éxelllplar ela 
carta constitLlcional) aaquelle ele vocês que for mais inimigo dos r eis, dobre por 
UJU pouco a sublimidade ele sua rasão» ; n'oub:a dirigida a.o mesmo réu, ele l\1a
c~ico, na mesma ilha, em 14 do dito moz e anuo: «Quero noticias bem circumstan
Ciadas cl'essa chamada c0nstituição dada por D. Pech·o, que, por .vir ele talllão, 
ha el-e ser t ão boa como quem a dá . . . ; emfim os diabos sempr e levaram a sua 
ávante, um morreu clespota e o outro d{~ constituições ; mas até o lavar elos ces
t~s é vindima, e talvez os homens com essa potlca liberdade se tornem mais ener
glcos, e então conheçam e façam o que elevem>) . E na outra, documento n .0 84, 
se1u data ele tempo e lqgar, mas que parece da mesma ilha : ((Sei que ha éle estar 
electrisado; tome mais um choque. Viva Bolivar! Bebâmos kÍ saucle cl'elle ... A 
e~c~la está aberta; quem quizer ser homem, frequente e estude os mesmos prin
Cl}Jlos e pratique·OS ». D 'esta escola se mosb:ou com effeito o réu acerr.illo sequaz 
e. frio mauteneclor, não só encarregando-se e procurando estender a commissão 
atncla alem ela epocha e elas circumstancias proprias cl'ella, como fica p0nderaclo, 
n'!-as trazendo comsigo os documentos e provas decisivas de seus princípios, nas já 
Cttadas correspondencias e no diploma, documento n. 0 36 elo mencionado appcnso 
lOl.o, que começa Societas Ftmchalensis; e denominado Estt~do, zêlo1 constancia1 
0 . clataclo elo Funchal no 1. 0 ele janeiro ele 1823, terceiro anno ela regeneração lu
sitana, passado directamente ao réu, como socio ela mesma associação, disfarçacla 
0~ sua natureza e fin s com a capa ele sociedacle litteraria; concluindo-se ele tal 
d:ploma e cartas elas phTases mais subversivas e incencliarias, conduzidas pelo 
r~u lll11ito ele proposito (pois alem de serem ele data mui antiga, nada continham 
dn·ectameute conducente aos nego cios ele sua commissão ), que o mesmo réu com 
~llas se queria acreditar e demonstrar pessoa ele importa.ncia, e digno campeão 
~ U~a catUsa t ão criminosa e abominavel; tornando-se (se é possível) o mesmo 

~·eu alllda mais odioso e .punível pela fria ou estupida indiffercuça com que, sendo · 
11~.tcrrogaclo para que filll b:azia taes cartas, e porque as não deuunciára ás aucto
l'ldar:l.es, responde ((que, segtmclo o verdadeiro espírito de muitas pessoas que :fi
guravam n'aquella nova ordem de cousas, sel'ia baldada qualquer demmcia que 
elle r espondente fizesse . . . e que não julgava criminoso o dito facto; assim como 
as cartas que conservava e lhe foram apprehencliclas nada continham crim.ll1oso»; 
~oncluiudo em remate da sua clefeza, nas r espostas ás pm·guutas que se lhe fize
lam, coin a fntil e contradictoria evasiva, desmentida até pelas suas antecedentes 
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confi ssões ccque acceitára aquella. commissrio como uma occasião ele se evadir ela. 
ilha, que ameaçava. 1m•.a explosão sang uinolenta, c sem tcução l c n. ê:xecntal'll, no 
que o r 6u parece zomba.r ela justiça c da gravidade da. sua propria situação, ha
vendo anteccclentemente confessado o ter sido apanhado justamente no desempe
nho e ex ecução ela dita commiss~to, levando ao seu destino alguns dos documentos 
c papeis sub.-er sivos d'ella. 

Os artigo.s da clcfeza elo réu, exp encliclos na. allegação elo seu advogado ex :fi. 
657 elo processõ, tenclo por base aquella clesprezivel e futil evasiva, não poclcm 
conter, nem ele facto contêem, r elev<:mcia alguma; elles servem sómente el e apr e
sentar alguns erros ele loutrina ele seu auctor, muito dignos ele r epa.ro1 como, por 
exemplo : «Entre a. tentati.-a elo crime e o. seu cxito, ha a m ·ma cli:ffercnça que 
entre o pensamento c a acção; que a culpa cl 'este réu parecia pertencer a outro 
juizo)); c alem cl ' estes erros, outras proposições arrqja las e falsas, como ((que o 
réu não vinha augmentar a rcbellião, n em dar-lhe ajuda. e fa.vor, porqLw ambos 
os povos j á estaYam r eb llados; que conluiar para. a r ebellião, e seguir a ·que est:.í 
feita, ha tanta CUfF rença como entre o nge11tc e o paciente», como se ele tudo o 
que fica ponderaclo, e está. provado e confessado pelo réu, nao 1Jossa deduzir-se, 
em natural c con.;oquen.te conclusão, que o réu, j{~ antececlentemente inimigo ele 
el-rei. c ele todo o goven10 regular c legitimo, vciLl auxili.ar, promover c fortal e
cer a rcbellião ela ilha da J\Iacleira, o ser o instrumento da eonsistcncia c manu
tenção reciproca cl ' clla ela elo Porto, com c:ffectiva e Yohmiaria cooperação . 

Quanto ao réu: Antonio Bornar lo ele Brito c Ctmkt, mostra-se, pela.s teste
munhas ela devassa da al ça.da n .05 2, 4, 5, G, 14, 1G, 17, 39, GO, G2, 79, 84, 86, 
8G, 90, 113, 116, 207 ,224, 226 c 233, qtlC acccitou ela junta reb lcle a nomea
ção ele membro ela commissão chamada aclministrativa do thesouro, na qual e:ffc
cti.-amente serviu, sendo um dos qun concorreu ao acto ela eleição d'aquella junta 
abominavcl, que foi celebrado no dia 20 ele maio, e para o qual !oi o r éu convi
dado por uma carta do clcnomiuaclo conselho militar, na qual se Thc declarava o . 
objccto l 'a(p:tella convocação à camara, como consta do impresso que está a 
fl. 11 v. elo appcnso ] .0

, no qual é expr esso o arbítrio que o réu tinha ele ac
ccdcr úquellc sedicioso convite, nas palavras « clesejanuo e. colher com acerto os 
membros ela ,junta, etc ., conv.ib v. s .a pa1·a. que ao mci.o dia ele hoj c>J, etc. E 
acr esce a ·otltra n.omeaçrio c . oxercicio que o r éu teve, de clcputaclo da illustri.s
sima ju.1.1.ta ela aclmini.stmção da companhia ela agriCllltnra elas vinhas do Alto· 
Douro c o aga.salh o que na sua casa em Mathosinhos deu aos r evolucionarias 
portugueze_s, vindos ele Inglatcl'ra para sustentar a ca.usn. da r •bellião, apenas cles
embaTcados ela sua fatal expedição nas praias ahi pl'oximas, segtmdo assc.-cra a 
testemunha. n. 0 2, aos quacs revolucionarias acompanl1ava na sua entrada n'csta 
ciclaclc, sendo vlsto pela testemunha n .0 17 n'aquolle sedicioso grupo, ao passar 
na Pua ele C dofelta; factos .-tos qnc não podem r eputar-se indifl'cr cntcs, pela 
confiança que depois se mostrou haver nq r éu, conferindo- -lhes empr egos de 
tanta. monta, c com os quaes scr>iu e apoiou uma causa tão criminosa; confessa 
o r 6u, nos int rrogatorios que lhe foram feitos ex :fi. 11 elo appcnso F, que ac.cei
tou aquellc primeiro emprego, c até r econheceu sua propl'ia assignatura n 'uma 
·ircubr ele 23 ele maio, que vem no aPlJenso L ela clevassa ele Avoiro, dirigida 
ao provedor tln. mesma cidade, na qual o réu c os demais membros ele tal jtmta 
administrativa lho orclcna>am que nr~o r econhecesse, nem r emettesse dinheiro al
gum ele sua r esponsabilidade ao erario rcgio, porque c t.'l ficaYa sendo ele futuro 
11ara com a mesma coJnm.issão; :recommcnla.nJo-lho tocla a act iviclacle. na arreca
d:ição elos clinheiros publicos de sua compctencia, porque era el e urgente necessi
dade prover e sustentar as tropas que briosa e lealmente defendiam a causa (ela 
rcbellião) . . Defende-se porém, o réu, allcganclo que a coacção e temor ele ]JCrcler 
o seu officw de contador ela fazenda n'esta c1cla lc, e a intenção que tinl1a de fa
zer maiores servi ços a sua magestaclc do que outro qun.lquer que fosse nomeado, 
o determinaram a acccitar aquelle empr ego, no qual r cah11Cnte fiz era serviços, 
deixando ele entregar no tal thcsouro os dinheiros elas sizas de clczeseis conce
lhos1 que formavmn a repartiçao da Pua contadoria, c occultanclo, nas contas que 
tomou ao depositaria elas sizas do concelho ele 'aia, 15:000;)000 réis que exis-
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timn na sua mão, ainda mesmo depois de haverem sido clem.ntciaclos1 C01llO o pre
tende mostrar com os rlocumentos que jtmta ex fl. . 169 até fl.. 184; porém esta 
cl~feza , ainda que provacla. fosse, é inattenclivel, assim como a da protecção que 
clisse praticá.ra para com algtms empregados r ealistas, segtmclo o outro clocumento 
a fi. _1G7, porquanto, alem ele c1ue por nenhuma consideração se devia clesvia.r da 
ficlehclacle devida a sua magestade1 é i·epugnante, com os seus proprios factos, que 
pocle.sse prestar serviços alguns relevantes a sua magestadc t1m homem que tão 
pubhca e criminosamente o dcsscrvia1 como membro ela dita commissãG. 

Menos pócle. a1n·oveitar ao r ét1 a co ~tcção e medo que inculca hav ei-o arrastado 
até conconer e as·signar um auto como aquelle da monstruosa eleição de um go
verno r evolueionario c a acceitar os emprc·g·os que serviu, porque nem os · clocu
~e~tos , com que a pretende demonstrar, de futeis _e remotas ameaças e· conside
~(.oes de inter esse, e outras que se deduzem elos documentos que juntou a fi. 

b, fl. . 146, e as demais até fl. . 155, podem justificai-o; nem é verosimil e na
tural que poclesse ser influitlo ele medo e terror quem, como o réu, por sua con
clucta anterior e. facto s voluntarios . que praticou durante a rebellião, e ficam ex
posto l3 , ele boa mente a servia, ajudava e apoiava . 

. O réu Victorino José ela Silva T eixeira ele Queiroz, esquecido ela honrà e fi-
1chc1~c~e . que o deviam earacterisar como militn,r, pois era capitão elo r egimento 
c e m1ltcws ele P enafi.el, nfio só foi um elos maiores pa.negyristas ela rebelliuo, a 
(1nal pretendeu dilatar e ramificar no seu concelho ele Baião, mas tambem foi um 

-~ccrrilno perseguidor dos r ealio:J tas d'aquelle conceTho , maltrata-ndo-os e espanc::m
d o-os ; porquanto, mostra-se ela devassa ele Baifio, e se prova pelos depoimentos 

as testemtmhas n.os 22
1 

23, 24, 26, 40, 50, 51, 53 e GO, que 6 r éu, com o fim 
ele dar apoio e favor á r ebellião, anelava: espaThanclo noticias aterradoras para 
desalentar os vassallos fi eis, encarecendo as vantagens e utilidades d'aquelle r e
p~·ovaclo systcma; correspondente ele. outros malvaclos e sequazes ele sc1.1S princi
l~lOs em Penafiel, para tra.nsmittir e receber aquellas secliciosas noticias, e che
gando ao excesso de censurar e cl esacreclitar com a mais reprehcnsivel acrimonia 
0 governo ele el-rei nosso senhor, desacatando e· injuriando sua sa.gracla pessoa e 
: de sua augusta mã.e com as mais ·gro sseiras e r evoltantes expressões, como ju
ram as testemmilias presenciaes u . os 23, 50 e 52; mais se prova, pelas testemu
~has. ela mesm::• devassa n . os 24, 26, 58 e G3, que o. 1:é:t.:, por occasião ela r etirada 
t 0 general Franco para o P eso da Regua com a chYisao elo seu commanclo 1 cn
. rára a conviclar e persuadir os soldados ela. sua companhia para se irem retmir 
cl.os. rebeldes , exhortanclo,os e ameaçanclo-os ; levando seu clesatinaclo arrojo e fa
i:~ttsmo pelo systema r evolncionario, até chega1: a espancar muitos cl 'aquelles r ea
~~tas ~ eus vizinhos, ou porque desprezavam o réu, con;1.0 1~erecia.m seus clesleaes 

.pocecltmentos, ou porque cantavam o hynmo que a Í1clehclade elos portuguezes 
c~nsa~rou á chegada venturosa elo seu iclola.traclo soberano, o que juram de fàcto 
~~opno as testemunhas n. os 51, 52 c 50, que foram victimas ela prepotencia elo 
I eu i mais· se prova que, clepois de ter feito tnclo quanto estava ao seu alcance 
para favorecer a rebellião, extorquindo gene~·o s aos povos, que r eservava para 
as tropas r ebeldes, como jura a tes teumnha n. 0 26, e blasonanclo que tinl1a trinta 
e ~'l ~te armas em casa· para armar os elo seu partido, como depõe a testemunha 
~: DO, que lh'o ouvin, march{tra o réu, sabendo que o general Franco se appro
~;nav~ ~ovam~nte, a_ encontrar este . no sitio elo ])i[a:·~o 1 pr~curanclo com manifes~a 
3 P°Ci lSla cobnr e cltsütrçar seus Cl"uues1 senclo ahi r epelliclo por lllll clamor tml

~~rsal ele seus proprios soldados , vendo-se aquelle general na precisão ele despe
-o e cbr o commanclo elo regimento ao tenente Sá, com o que voltou 6 r éu a 

:~bs ~l:teriorcs princi1Jios e proc climentos, chegando a prog·nosticar, já depois cb 
.. elhão, que haviam ele vir tropas estrang·eiras para acabar Clóm o governo ele el-. l et, como é asseverado pela tes temunha n. 0 23 ; acresce se1' o r éu hómem vi o- . 

. lnt?, atrevido e temível aos IJOvos cl 'aquellas vizinhanças, anelando al'lnado de 
~ av_llla, faca e outras armas , coni as quaes andava aterrando aos fieis e obedien-
tes l. . ~ ' . · me lVLCtnos c1 aquelle concelho, aos quaes por vezes ferm e maltratou com cllas . 
uJ Devendo concluir-se, como justan'lente o asseveraran;t algumas elas testemu

las da. devassa, que o r éu, nã.o só desejava muito ardentemente seguir em lJes-
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soa o partido ela rcb cllirto, estando at6 ele mala feita para ir para P cnaficl, mas 
tambcm que seus nu'Llvados intentos não chegaram a rcalisar-sc n'csta parte, por
que os pontos do Tamcga em Amarantc c Canavczes foram occupaclos pelo ge
neral Franco, segundo o indicam as testemunhas n . os 22 e 49. 

Nega o r éu, em seus intcrrogatoTios nos appensos 57. 0 e 58 .0
, a phuali

dade elas sobreditas inculpações, sem comtudo allegar cousa que relevante seja 
para desfaz er aquclla concludcntissima prova, pretendendo apenas inculcar q nc 
sempre foi fiel e obediente, porque acompanhou ele Pcnaficl para Camwczes o 
general Franco na sua rotú:ada, até que, debandado o regimento, se r ecolheu o 
réu a sua casa, onde se conservou pacifico, esperando que o chamassem, até que, 
ao approximar-se aquelle general, fôra logo re1mir-se-lhe no sitio elo Marco; não 
dcpenclcnclo ela sua vontade a cessação de seus serviços d'ali por diante, mas sim 
da insubordinação dos soldados, que, supposto eram realistas e fieis, o injuria
vam com a suppos1çao contraria. 

Confessa, porém, ter-se servido ele um bordão, brocado na extremidade, para 
escrever e r eceb er resposta de um seu amigo de P enafiel; nega,.toclavia, que isso 
tivesse um fim seclicioso, clcclal'anclo que era para saber noticias ele alguns o:ffi
ciaes ; confessa, finalmente, ter fericlo c.lt1as cl'aqllellas testemunhas, mas pretende 
desculpar este facto, dizendo que o injmiavam e insultavam, chamando-lhe cmc
gro» e outros nomes. 

Nacla, porém, concluo a clcfeza de seu arrasoaclo de direito, nem os documen
tos que a ellc junta, porqtle o primeiro é um attestaclo ele sua conducta anterior 
á rebollião, elo que se n?to trata, o os seguintes, alem ele igualmente graciosos, 
ou ele mera corresponclencia militar coiu aquelle general Franco, n ão podem justi
ficar o réu ele crimes provaclissimos, praticados em distancia e ·na ausencia elo 
mesmo general ; resultando de todo o r eferido que o r éu está sem defeza, quanto 
aos delictos ele que é arguiclo, p elos quaes se tem feito merecedor elas penas que 
lhe corresponclem. 

P elo que l)ertence ao réu Manuel José P eixoto, esM, provado, IJela quasi to
talidade elas testemunhas que jmaram na devassa a que proceclêra na villa de 
Oliveira ele Azemcis o juiz ele fóra da da Feira, particularmente pelos depoimen
tos n. 05 1, 2, 3, 4, 6, 16 c 20 ela devassa elo appenso 94. 0 , que faz parte cl'aquella 

. elo appcnso 93. 0
, que o réu tomára parte activa em a nefanda rebellião, pegando 

em armas a favor cl'ella como voluutario que se alistotl, fazcnclo serviços aos re
beldes, acompanhando armado ao famoso r ebelde Antonio Barreto Pintu Feio, 
governador militar cl'aquclla villa, nas prisões que o mesmo fazia e mandou fa
zer elos r ealistas, dos quaes era o r éu accrrimo pcrscgttidor i chegando a Çl.izcr, 
no acto ele uma elas clitas prisões, que era melhor cortar-lhes a cabeça, para não 
incommoclarem ta:nto os rcvolucionarios elo Porto, o que jm·a ele lh'o ouvir a tes
tcmlmha n. 0 2 do appenso 94. o 

JVIais se mostra dos depoimentos uniformes elas sobredit.'Ls testemunhas, que o 
réu clera auxilio e favor á r cbcllião, cmbarganclo b estas c carros para o serviço das 
tropas rebeldes ; que era espião elo r efcriclo governador, anclanclo IJOr eliffer cntes 
partes armaclo com outros vohmtarios e milicianos a observar os movimentos elas 
tropas realistas i que conduzia of:lkiofl, como pessoa de muita confiança elo mesmo 
governador, para o governo revolucionario; convocadoT e alliciaclor elo outros 
para que pegassem em arma.s a favor elos r ebeldes ; exaltado e tão pertinaz quo, 
a incla depois ele cx:tincta a rebcllião, fallava a favor cl'ella, vociferava e atacava 
os r ealistas, vaticinando que, antes ele pollCO tempo, havia ele tornar a existir a 
constitui ção , c, por cumLtlo ela auclacia, se arrojou a proferir palavras incleceutes 
contra. o clccoro e aca.tamcnto devido à real pessoa ele sua magosta.clc. Factos es
tes presenciados por grande parte elas clitas testemunhas, que juram de facto pro 
prio, c que se tornam muito mais aggt·a.vantes na pessoa elo réu, ciruxgião do 
parti elo cl' aquella villa elo Oliveira, c q ne por sua mesma profissão devia dar o 
exemplo de moderação em sua concltlcta o ele lealdade em seus principio, , con
tra. os quaes nada aproveitam as negativas absolutas a que r ecorr eu nos interro
gatorios que se lhe fizeram, c constam elo appenso 97. 0 , . r epetidas nos artigos 
justificativos de :8.. G46 do processo, sobre os qnaos 11roclt~zm n.s tcstcm1mhas gra-
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?iosas, ct~os depoimentos, nada concluindo para a clefeza do réu, mostram a sua, 
1Ul~loralic1adc, chamanclo"se á ignorancia de clelictos notorios e praticados com o 

· ma10r escandalo; igttal valor tem na censura ele direito a certicl.ão fl.. 653, pas
s~da !Jelo escrivão da camara ela mesma villa, para mostrar que o r éu compare
ce~·a no auto ela camara, que n 'aqn ella villa se iizera, ele r econhecimento elos di
reitos ele sua magestacle á corôa cl'estes reinos; o que mais serve ele aggravar elo 
que ~lesculpar a conclacta subsequente do réu, o qual chegot1 a ter a impruclencia 
~1~ cl1zer que anelou embargando carros para o exercito realistà, por ordem elo 
Jlllz .ele fóra, como se lê no seu interrogatorio; como se estas e outras concles
denclas, mtü proprias ele revolucionarias vencidos, poclcssem disfarçar crimes 
~f~rmes, elo que tudo. r esulta estar o r éu perfeita~cnte ?omrenciclo, e sem clefeza 
a guma que o possa hvrar elas penas em que tem·-mcolTlclo . 

Q1~anto ao réu José F erreira P es tana, ajudante elo observatorio. astronomico 
ela unrversiclacle, se mostra, poT grande parte elos depoimentos das testemunhas, 
q.ue devassa;mente perguntaram o j niz elo crime e conservador ela mesma müver

. l~clacle, e pelas do summario a que depo is de sua prisão se procedeu pelo primeiro 
~ ~quelles magistrados, e constantes dos ap1Jensos 72. 0

, 73. 0 e 74. 0 , que o réu 
01 um cl'aquelles acerrimos e exaltados r evolucionarias que na dita cidade apoia

ram ,a r ebeB.ião, que no funes to dia 22 ele maio, por t~·es horas ela tarde, ali re-
. ~ent~ra, effeitnacla pelos dois regimentos ele milícias, um ela mesma cidade e outro 
c a Vlll~ da Figueira, lJorquanto, na . tarde cl' esse mesmo clia o réu, fardado com o 
seu <unforme ele offi.cial ele artilheria que era na ilha ela Madeira, foi visto apre
~entar-se na casa elo corregedor ela comarca, oncle se jtmta.ram outros elo seu 
1~fame partido os quaes todos juntos vieram cl'ali á praça ele Sansão apoiar e cor-
1.esponcler aos 'vivas sediciosos d 'aquelles doi s regimentos r ebellados, e d'a.hi con
tLnuára o mesmo réu a seguir aquel1es dois corpos, que, em manifesta· e tumultuosa 
sublevação, marcharam pelas ruas ela mes'ma cidade, sendo visto no grupo amotinado· 
{ue ía adiante dos ditos r egimentos em gritaria e applausos por grande parte elas 
seste~unhas que presenciaram esta vergonhosa acçr:o, vendo-o passar da praça ele 
l ausao para a Tua elo Col'uche, rua ela Calçada, arco ele Almeclina e largo ela Feira, 
~ ~ndo todos os signaes de approvação e soltando os mesmos gritos seeliciosos ; 
t~tos estes sobre que particularmente juram as testemunhas n. 08 6, 9, 11, 13 e 

elo summario no appenso 74. 0
1 

e a dos n. 0 8 25, 143 e 188 ela devassa elo con-
servac101.. .· 

t c1 M0stra-se que o Téu serviu a mesma r ebellitio c lhe dera ajuda e favor por 
0 08 os moclos que estavam ao seu: alcance, 'encarregando-se elas fortificações que 
começar~m a levantar-se no castello e ruas proximas cl 'aquelle sitio, onde fvi visto 
~nela~: ehrigindo e inspeccionanclo as obi·as, e para ellas r equisitava os aprestos c 
~nstrumeutos necessal'Íos, facto este que, não só está provado por gr::~~ncle parte das 
r~~t:lnunhas, elas ditas devassas e summar~o, :n~s. confirmado pela con~ssão elo 
, 

1
' al:m d estas obTaJ3, se mostra que o r eu dmgll'a as outras que effectrv-amente 

\e prattcaram no colleo·io elos militares para o aquartelamento elos voluntarios aca
~ emicos , rebeldes, sendo o réu ·igualmente encarregado de verificar a içlenticlael e 
d~~ llle.~mos voluntaJrios no acto elo seu alistam~nto, aos quaes el epois de apurados 

' a bilhetes para receberem armamento . 
v Mostra"se igL'tahnente elas mesmas el evassas e appensos que lhes são r especti
ct\ que o mesmo réu fora nomeaclo por uma portaria do governo rebelde elo Porto, 
. e .u8 ·elo refericlo.mez ele maio, censor elos escTiptos impressos, cargo que e:ffecti
;.al,nente exerceu, e as mais €las vezes licenciou o ricliculo infame perioclico O No
;~~ct~o7> que, para vergo~ha dos revolucio~arios , empestou corri seus subver sivós 

8

1 ~01P~O s e grosseiras imposturas aquella cidade,, em que deviam só mente ter as
" eu 0b sas doutrinas e a verclacle · mai.s se mostra que o l'én infatigavel em servir 
" re n··· ' ' le · e lao, fôra ainda nomeado membro ela commissrio para o fardamento cl'aquel-
d'~ voluntarios acaclemicos; e se acham as provas elo seu effectivo exercício na 
clt a commissão no appenso 78. 0

, onde. estão alguns elos recibos elos mesmos far-
a~~to s, passados pelo proprio plmho elo r éu. 

e ~ Iualmente se prova, pelos depoimentos concordes de muitas das testemunhas, 
0 

mesl,llo r éu o confessa, que, ao approximar-se o exercito fiel áq uclla cidade, ·se 
lG 
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cYacHra él. 'clla o réu, obrigado pela consciencia do seu crime, e ncompanl1ára as 
tropas rebeldes até esta cidade elo Porto, onde foi l)rcso no dia G de julho do ann_o 
proximo passado por tun voluntario, mas vohmtaxio debaixo das bandeiras da fi
delidade, em cujas mãos veiu caír aquellc mesmo réu, que tanto tinha traballiado 
no partido r ebelde para armar os vohmtarios clcsleaes ; factos estes que se acham 
em gTande parte confessados pelo réu e consignados em provas concludentes, tanto 
testemunP.aes n'aquellas devassas e summario, como por outras clocumentaes nos 
appensos 75. 0

, 76. 0
, 77. 0 c 78.0 

Defende-se o réu, nas coarctadas com que acompanhou as confissões ele alguns 
elos artigos de sua culpa nos interrogatorios que lhe foram feito , e constam do 
appenso 79. 0 , allegando que, supposto concorrêra em casa do conegeclor· ela c~-
1narca na tal'Cle d 'aquelle clia . 22 de maio, o fizera sómentc po1· motivos de m
vilidaclc, indo pagar -lhe uma visita de pezame que aquelle lhe havia feito por 
occasião da morte de sua mãe; porém, alem de ser inacreditavel que em taes cir
cumstancias se lembrasse qualquer homem 1)ruclente c pacifico .de fazer t.'tes com
primentos, deduz-se ela outra confissão do réu, sobre a instancia que lhe foi feita. 
c consta a :fi . 8 elo referido appenso, que a dita vjsita não foi tão innocente como 
inculca, pois que na r esposta á dita instancia declara «que, feitos os comprimen
tos do estylo, começaram a fallar em cousas elo tempo, e c.'tcerca d'aquelles dois 
r egimentos rebellaclos, c que apenas havia saído da casa do dito corregeclo1· obser
vou que sobre seus passos vinha o mesmo corregedor c o prOYcclor da comarca, um 
L eonel Tavares c outras pessoas, a quem elle então acompanhou até á praça de 
Sansfto, onde jc.~ se estavam dando vivas)) ; confissão esta que está mostrando a con-
nivencia elo réu n'aquella maliciosa reunião e suas consequencias . . 

Tambem não podem aproveitar-ll1e as r eflexões com que acompanha a negati':a 
ue haver andado nos grupos secliciosos, que precediam a ma1·cha revolucionana 

· dos clitos dois r egimentos pelas ruas da cidacle, seguidamente ::i antecedente rm.mião, 
dizendo que, long·c ele os scgtli.r, se retirftra pela rua elo Corvo, e que; vendo-os 
tomar ao arco de Almeclina, continuára a r etinn·-se pela rua das J! angas para sna 
casa; porque, alem da manifesta affectação de similhante r esposta, ella está con
vencida de falsa por muitas das testemunhas .que presenciaram os ditos tumultos 
e viram o r éu fazendo parte n'clles em varios sitiõs _da cidade; nem outro proce
dimento se I odia esperar do l'Úu, que se havia proposto a :figuntr em tão criminosa 
scena, e que era notoTiamente apontado c conhecido ànteccdentemente como un1 
dos mais accrrimos sequazes d'ella, socio e companheiro de outros exaltados, como 
o juram as testcmlmhas n.05 34, 64_. 79, 145 é outras ela devassa do appcnso 72. 0 

.r cga o r éu haver concorriclo lJara o alistamento dos voluntarios academicos 
r ebeldes, e confessa que no principio havia sido cncan egaclo de identificar os ditos 
voluntarios no seu alistamento, assim como ter exercido o Jogar de membro cb 
commissão dos fardamentos e passar bilhetes para irem r eceber o ai·mamento, o 
que tudo :fizara interinamente c por muito pouco tempo, por ordem e:s:press~ do 
governador ela cidade, como se as ordens de uma auctoridacle r ebellacla ao legi
timo governo poclcssem servir de clesculpa á criminosa ingercncia e cooperação él.o 
r éu; confessa, finalmente, o excTc.icio effcctivo que teve como censor elo detes tavcl 
periodico O llot·iciado1·J assim como de haver sido encarr egado de dirigir as for
tificações que se emprehenderam c levantaram no bairro alto d 'aquclla cidacle, 
acr escent.wdc que n'isto mesmo era subordinado ao o:fficial ele engenheiros Ber
nardo de Sú; e finda a sua frívola c inconcludente clefcza,· declarando a instancia 
que lhe foi feita sobTe a multiplicidade c affinco de tantos c tão trabalhosos ser
Yiços ccquc servíra do modo como exerceu sempr e c costwna servir os seus em
pregos» ; o arrasoado ele clircito, senclo fimclaclo sobre as confissões e coarctadas 
futeis de suá· respostas, nrio tem .mais valor elo que estas, resultando elo que fica 
ponderado, estar o réu convencido ele haver dado activamcnte ajuda e favor á r e
bellião, sem que possa aproveitar-lhe a clemencia do r eal indulto que exceptLwn 
taes crimes . 

Quanto ao r éu Samuel Sarfaty, natmal de T etuão, imperio de MaÍTocos, mos
n·a-se elas testennmhas n .0

' 6 e 10 da devassa a que procedeu, ele ordem regia, o 
juiz de fóra ele Barcellos na villa c praça ele V alença, et~ os depoimentos vem por 
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traslado _no appens0- 11.0 , jurando de o verem e presenciarem, c1uo o réU: adher:Íl'[L 
voluntanamente á r ebellião, quando o g-overnador tenente rei a IJroclamou, levan
~'l.Udo- se com a dita praça, fechanclo as portas cl 'clla e pondo-a em defeza e hosti
lidade aberta contra os fieis r ealistas que a sitiavam, sendo visto anelar na muralha, 
aconselhando so~re o modo ele elirig;ü· o fogo ele artilheria e com ella trabalhando1 

~~ qu~ parecia ter alguma intelligencia, acrescentando aquella testemunha "U. 0 10 
~ ·O Vlsto passar em certa occasião vestido com tr~e portugtwz e armado, mos
t anelo por estes factos que ajudon a rebellião, tomando parte activa n 'elia, tes
cl~1~1~lllhas estas que, sendo concordes em seus depoimentos , provam, segundo 
:re1to, a culpa por que o r éu é accusado . E ste nenJmma clefeza clá que possa es

~usal-o, porquanto o não releva a negativa absoluta a que r ecorre nas respos
d'ls a seus interrogatorios elos appensos 84. 0 e $6. 0

1 aos quaes foi presente cura-
ar, que se lhe nomeou1 nem tão pouco o r eleva o argumento que formou seu 

~clvogaclo a fl . 4 76, de que lilll facto, que devia ser presenciaclo por muitas pes
~o~s, se torna muito suspeitoso sendo assev~mclo por duas sómente, porque, con
t ~nu e a direito, nenhum valor tem o silencio ele uns contra a a:ffirmativa do s ou
. los, devendo, em consequencia, o r éu ser castigado com as IJenas correspondentes 
a seus procedimentos criminosos, com os quaes perturbou e escanclalisou aguelle 
lUesu10 paiz que lhe deu acolhimento e hospitalidade. 
. O réu José ele Azevedo, estalajadeiro, morador aos Arcos da Ribeira d'esta 

b~~f~e , foi elos mais audazes r evolucionârios que favoreceu e tomou parte na r e
l' tao , como estú provado pelas testem1.mhas n. 05 2481 324, 331 e 332 da devassa 
~esta alçaclü., e pelas n. os 9, 22, 34, 35 e 41 da devassa ele Bem viver, porquanto 

0
\ seüs depoimentos consta que1 alem ele ser um clcclamaclor a favor elo r elJl'O;:b 0 .s_Ystema e contra a sagrada pessoa elo rei e seu estacl(}, antes e depois ela 

33 elhao, o que particularmente asseveram aquellas testemunhas n . os 324, 331 e 
l 2' ~ndou n 'esta cidade ar:maclo de bacamarte e pistolas 1 acompanhando os vo-
~Ultanos, rebeldes em rondas e prisões elos realistas, ele quem se cleclarvu acer
~~~~02perseguiclor, tenclo sido visto em tfto criminoso exercício pelas testemunha::; 
li~ J~ 3-t, '11 e 24 7 ; animava e incl.uzia os soldados para p1•ogredirem na r ebel
./~Í a~clo-lhes vinho e ele comer, como presenciaram as testemunhas n. 0 5 9 e 22; 
P e~c acleno anarchista, foi visto á entrada ela ponte1 armado com espingarda e es-

a a, em o dia ele S . João1 animando uns e outros, dizendo que não temessem, 
~:a~~ tro~as ele Lisboa se vinham unir com as elo Porto, protestanclo, n 'outra 
1· bstao) .chante ela testemunha n . a 324, que chegando a tropa constitucionaJl a 
Dls ?a, se havia ele fazer n' esta cidade aos empregados na companhia do Alto 
Ptno 0 mesmo que se fez na entrada elos francezes a Luiz ele Oliveira; apromptou 
jln~: 0 serviço elos reb,eldes a um seu fil.ho 1 que fardou e mandou alistnr, como 
Ott ·m as testemunhas n .05 ~~ 22, 4l e 3321 e, finalmente, se pTova por estas e 
gtl.Ias ~es temunhas presenciacs, que o réu se j actava do pel·:G.do systema que se
cli11h' _cltzenclo que tinha gasto mltito com a constituição, mas que ainda tinha mais 
ri~ teno pa.ra gastar com ella; e expondo á sua porta mna irrisoria e riLlicula ca-
0 a tll~a, como por escarneo elos Vf~ssallos fieis, que em toclo o tempo têem segtúclo 
'00~a~mho ela fideliclacle e adhesão ao seu r ei e á sua r eligião ; nenhuma clefeza 
hltac llclent_e _cleu o réu a tão provados elelictos, r efugiando-se n 'uma negativa abso
cou ~ na 1~:umisade de algumas elas tes temunhas, que não prova, merecendo igual 
neil~erto a JUstificação graciosa e attestado que produziu, que não excluem de ma
Poncle~lgunla a clemo:m.stracla existencia ele seu crime e a pmlição que lhe corres-

>ras~0< réu Ignacio ! os é da R0cha, sapateiro, ~e mostra, p_ela~ ~e stemunl1as ela de~ 
cello a qu~ procedera, tambem ele ordem reg1a1 o sobredito ]lUZ ele fóra de Bar
covres· na Vlll~ e praça el e Caminha1 pela r ebellião que n'ella se manifestou em · 
feza ~Weondencm á cl 'esta cidacle1 levautando-se e armando-se ali em apoio y de~ 
inten . lla, e pondo-a em estado ele clefeza os chamados vohm'tarios e outros mal 
rebeldLOnaclos ; que o réu se inter essou e tomou activa parte a favor elos mesmos 
llltlnh es, sendo o seu correio e espião contra os r ealistas

1 
como jmam as teste

o clir·a~.n . us 12 e 151 vendo-o esta mlútas vezes anâ.ar no eáminho ela dita praça, 
1
gLI-se a casa elo ~;Jcu ctmhado o sargento Oliveira

1 
que serviu ele governador 

• I 
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-n'esse eahbmítoso Lempo, damlo-lhe parte elo que se passava, e accusanclo os seus 
vizinhos de Lauhcllas, a quem trazia no maior susto e opprcssã.o, no que concorda 
·a- te temunha n. 0 19; mais se prova, pelas testemunhas n .05 10, 12 e 15, que o réu 
levava seus perver;;os sentimentos até cncancgax--se vohmta1·iamente ele p1·encler 
os milicianos que não queriam seg1úr seu infámc pm·ticlo, sendo elle mesmo o que 
•os espiava, accusava o com gente de ordenanças os ia assaltar c prender; sendo 
aquella testemunha elo n. 0 12 mn dos inclividuos que algumas -vezes foi apena~lo 
-áqnellas prisões, chegando o réu, com fanatismo verdadeiramente revolncionano, 
-ajactar-sc de que dentro de pouco tempo se haviam de lavar no sangue ele tod_?S 
os -realistas de Lanhellas, como a:ffirmam aquellas testemunhas dos n . 05 1 O e 1 D; 
·(!}_ne, finalmente, estando o povo d'aquella freguezia junto ao cruzeiro d'ella, dando 
vivas festivaes ao senhor D. Mi guel I })elo triumpho ele suas armas, quando :íaDl 
.fugindo para a Galliza os rebeldes, chcgára o réu ao pé elas filhas d'aquella tes
temunha n.0 10 e proferÍl'a1 em menosca-bo e opposição clirecta aos mesmos viv~s, 
expressões acompanhadas ele gestos U.o revoltantes que a decencia se horror1sa 
ele referi-r, torpeza esta que confirmam ele a presenciarem as tres testemunhas 
r eferidas, depondo as n. 05 14, 15 e 17; acrescendo, em p1·o-va ela sua perversiclacle, 
o que jma aquella testemunha n .0 HJ na ultima parte elo seu depoimento, tendo 
ouvido dizer ao mesmo réu que aviriam os inglezes tirar a corôa a_ sua magesta~e 
e lh'a haviam ele levar para Inglaterra» 1 juntando a esta proposiçao outras tão 
temerarias e offensivas ao mesmo augusto senhor, c1ue preciso é deixai-as em res-
peitoso silencio. . 

Esta tão exuberante prova não é em maneira alguma diminuída com a l)erk 
naz negati a do réu nas primeiras, segtmclas e . terceiras pergtmtas que lhe fo1·aDl 
feitas e c~nstam do appenso 92 .0

, alleganclo apenas vagamente que eram suas 
inimigas, m rasã~ ele ter sido o 1·éu cobrador ela. r enda elo pescado n'aquella villa, 
as testemunhas que lhe fizeram culpá ; mas esta inftmclacla coarctada nada vale, 
maiormente porque todas as testemunhas, sendo acareadas com o r éu, sustenta
ram seus depoimentos; tambem o não podem escusar os artigos justificativos que 
juntou e as testemunhas que aos mesmos produziu, as quaes, jtu-ando tamb~Dl 
negativamente, mal podem illuclir factos positivos, verdadeiros crimes e mtuto 
graves, pelos quaes deve ser o réu severamente castigado. . 

Quanto ao :réu padre Manuel Rodrigues Braga, ela congregaçrio elo Oratono, 
prova-se, pelas testemunhas da devassa d'estaalçadan.05 2, 16, 17, 60,85 e 186, 
e pelos aut{)graphos do insiclioso e re>oltoso periodico Impm·cial no appenso 4.o, 
fu:ma.dos com a assignatura do réu, que este fizera importante serviço á rebel
lião, acceitamlo o emprego de censor que lhe foi conferido pela junta r ebelde, 
exercendo-o ele mn m0clo proveitoso áquella causa clctestavel, licm1cianclo e appr?
vanclo os extraordinarios louvores que o rcdactor procligalisava aos actos m~~s 
p1miveis e criminosos cl'aquelle governo revolucionRrio e de seus satellites, e w> 
imposturas e mentiras manifestas e escandalosas ele que o mesmo assalariado_ re
clactor se servia para illuclir os povos, cmba.íl-os e precipitai-os no seu abomma
vcl particlo, sendo tanto mais estranhavcl e ptmivel na pessoa do réu a licença e 
approvação que concedia a taes eseriptos, por ser homem ele letras pertencente 
a uma corporação ccclesiastica, r espeitavel por seu instituto e piedade, devendo 
como tal conhecer a perversidade e malícia ele similhantes escriptos c estor>al' a 
sua publicação quanto possivel fosse, procedendo o I'ÓLl tanto pelo contrario quanto 
está patente dos numeras do mesmo periodico impressos, combinados com os sens 
exemplares licenciados por elle, que abi se consignavam os mais r evoltantes eDl
bu -tes e libellos famosos contra a sagrada pessoa elo mesmo augL1sto s_enhor, coDl 
o premedit.'ldo fim ele desacreditar suas heroicas e singulares >irtncles e dar iro
pulso á r cbellião, comparando o patm'Ilal e suavíssimo governo ele sua magestade 
aos furores do tyranno Dionysio em Sy:racusa, chama.nclo-1he pmjm·o e govexn° 
ele facto ; espalhando a mentirosa e auclacissima noticia (que clava como certa) q l 10 

o mesmo real senhor e sua augusta mãe tinham já embarcado todas as suas joias 
e dinheiro para se evadirem na. primeira occasião oppo1·hma, tratando o illustra~o 
ministerio ele sua magestacle por uma facção r egicida e liberticicla, e a sua feli
císsima r egencia, que é o modelo da mais acrisolada justiça e eqniclade, por 11Dl 
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f.overn.o clespotico, cuja fama era a mais ocliosa que para desgraça elos homem1 
bha_ apJ?areciclo no m1mdo, devendo os portuguezes subtrahir-se, portanto, á sua 

0 echencta e entregar-se á jnnta r ebelde; o que desgraçadamente se lê nos 
n. os 47 e 48 elo referido Enpa1'Cictl. 

Coa~essa o r éu, em seus ínterrogatorios a :B. . 1 e seguintes elos appensos P e 
Q, ter S1-clo com effe·ito censor do mesmo periodico, e reconhece por suas as assi
gnaturas e licenças que se encontram nos clitos autographos; clefencle-se, porém, 
allegando que não tinha liberdade no meio de uma revolucão e facção armada, e 
~~10 o medo ele ser victima ela populaça e elos soldados, qt~e chegaram a prender· 
a gllmas pessoas quan.clo se retiravam cl'esta cidade, o constituiu em verdadeira 
coacção, não lhe dcixanclo modo ele resistir-lhe; mas similhante coatctacla é in
aclnllssi;el,, mostrando-se elos dito s autographos que o réu em sua censura riscava d snppr1m1a os artigos que lhe parecia, e não pocleria assim obrar sem liberdade, 
t ~vendo concluir-se que elle mesmo acloptava e abraçava aquellas sediciosas clou-
IInas e detestaveis calumnias, servindo poderosamente }JOl' tal meio a causa ela 

r eb ll" N · v· e lao, não mostranclo que empregasse meios e esforços algtms (que todos cle-
tt::h?~~Jregar, p_or ~ais cüsto~o.s e vio~e~tos que fossem) para escusar-~e ou sub
.· n-se á acceltaçao e e:xercw10 de :;amühante emprego, sendo contrana ::~ noto
~t~hcle elos factos a forçosa resignação que inculca, pois que n'aquella epocha, 
.~ sto que calamitosa, nenhuma pessoa foi obrigada a servir por força, antes al

g_unas se escusaram, como confessa em suas r espostas, e outras deixaram de ser
a\·l!llesmo sem escusa expressa, vindo por consequencia o réu a envolver se n'nm 
' e lcto gravíssimo ele que ha ele soffrer a pena correspondente . 

b ~.réu fr. João ele Santa Rita Barca tambem serviu, favoreceu e auxiliou a 
re. e tão d'esta cidade, pelo modo que lhe foi possível, tanto mais efficaz e cri
llllnoso,. quanto foi envolvido na capa ela religião, praticado no templo de Deus e 
na ~acl~1ra ela; verdade, que a malícia e sacrilegio elo réu converteu em praça de 
~ntvers e petulantes mentiras e Íllriosas declamações, pois se prova elas testemu-

as ela devassa ela alçada n .05 41, 42, 51, 52, 53, 85 e 151, que indo prégar <Í 
~ap~a elos terceiros franciscanos, na festividade ele Santo Antonio que teve log·ar 

8 
a ta capella em o d-ia 24 ele jtmho elo anuo passado, em vez ele prégar elo as

cl\"ll1pto e ele atmnnci.ar aos seus ouvintes a clivina palavra, propria ela santificação 
clea~nelle clia, prorompeu em terríveis invectivas contra o governo e r eal pessoa 
s na n;t~gestaele, chamanclo-lhe desatinadamente «tyranno·, usurpaclol'>l, atacando 
f,~:18 leg:tt1mos e incontestaveis direitos ao throno portuguez, pretendendo cl'esta 
s~~a dispor e seduzir seu aruclitorio e apartai-o da fidelidade ao mesmo augusto 
d or, e · concluzil-o ao cletestavel caminho ela rebellião, introduzindo no animo 
s~d que ouviam tão perversa doutrina o veneno ele sua propria perficlia e refal-
' 0 coração, sem qne possa r eleval-o ela pena de tão grave crime a negativa a 

~l1~1 re~or:·e em seus interrogatorios nos appensos R e S, attribuinclo aquella con
d~tcclnttsstma prova _á inimisaele cl~ testemtm?~ n_. 0 53, <;!,ue é o vigario elo Cl~to 
al . lta orcleni terceira; mas esta mculcacla mtm~sacle nao se pro:va ele maneua 
1' guma, para em tal caso ter logar o arbítrio dos juizes sobre o credito que me
s~b~~~e. aquella testemtmha, quanto mais que, ainda que excluída fosse, ficam 

s~h~nclo os depoimentos elas outras, que todas lhe fazem culpa. 
S. Q rmühantemente se prova, pelo que respeita ao outro réu, fr. Faustino ele 
ele-v ualberto, religioso agostinho descalço, pelas testemunhas n. os 41 e 59 ela 
leg·:.ssa d'esta alçada, que o mesmo era e se mostrou muito contrario ao governo 
cl'ell11110 elo. mesmo senhor e apaixonado elos rebeldes, tanto no pulpito como fóra 
dtu· e, e pelas outras testemmilias n .05 42, 49, 56, 57 e 58 está provado que, indo 
ele ~nte o tempo da r ebclli l'to prégar ela festividade elo Corpo ele Deus na igreja 
disc ossa Senhora ela Victoria cl'esta ciaacle, afastando-se elo assumpto, entníra a 
lll~n~rre1• em negocias politicos, cleclamanclo e· tratando ele usurpação, o que só
hicon~ seus . clep_ra;:raclos sentimentos e erroneos princípios ·;podiam descobrir nos 
rad est~vets clirmtos ele sua magestade, declamação esta que, posto fosse colo-
8011a : bhsfarçacla com talento oratorio, todo o auclitorio percebeu e se 'escanclali
ter' ~_o orando mais sua culpa o facto apontado pela testemunha n. 0 41, jmanclo 

\7lsto na praça ela Batalha um frade grillo transportado ele a.legria, e dando 

I 
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abraços nos chamados libctacs, na occasião em qttc ahi chegavam os rebeldes 
portuguezcs que tinham vindo da Inglaterra, o que induziu logo na dita testemu
nha a pcrst1asão de ser o r éu o que. dava taes ::t'l)plansos, pelo antecedente conhe
cimento c notoriedade ele sua conducta; e posto que o réu nega redondaroen~e, 
tanto a dita incttlpaçfio como o escanclalo que causou com sua criminosa prégação, 
nos seus interrogatorios no appenso P, alleganclo affectadamente que não era pc
rito clt.: direito pam discutir e _fallar sobre a suecessão d'estcs reinos, maiormen;.e 
em prejuizo do senhor D . lVhgucl, a qncm amava e t't. renJ Útmilia, a culpa n~to 
fica. menos provada,· sc11do insuffic.ientes c inattendivcis para illiclir as attestaçõcs 
e jt1stificações graciosas produzidas em sua defeza, bem como o chamado auto
grapho elo sermão, que apresentou, o qual o réu poclia alterar como lhe conviesse, 
sendo applicaveis ao réu as considerações aggrtwantcs de seu delicto, que ficam 
ponderadas ao réu antecedente . . 

Quanto ao réu José das N cves Mascarenhas e :1\IIcllo, se mostra da clcvassa ti
rada na cidade ele A veiro, pelos depoimentos uniformes elas testemunhas n. 05 2, 
3, -±, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 29, 35 e 40, que havendo sido despachado pela cha
mada junta provisoria para provedor d'aquella cidade, ·effectivamcnte acccitára e 
cxercêra o mesmo logar, rcconheccmlo c servindo n'essa qualidade o intruso e 
rebelde governo do Porto, dando-lhe em consequen.cia aqttelle favor e ajuda que 
podia resultar de seu emp1·ego e serviço. E sttpposto que da chamada porta
ria transcripta no appcnso 16.0 á mesma devassa, confrontada com o auto ~e 
posse do sobredito logar, e com o de sua prisão no 1.0 ele julho, se evidence1a 
que o réu o cs.ercêra sómente por muito poucos dias; com tudo, não tendo depen
dido de seu arbitrio c vontncle o espaço de sua coadjuvação c exc1·cicio, fica sendo 
imputavel ao réu a. acceitação e exercício do sobredito logar, sem referencia ao 
período da sua duração, acceitação c serviço que o l'ét1 prestou vohmtariamcnte, 
como se deprebcnde de suas cartas no appenso 51. 0

, as q_uaes vieram a juizo pelo 
modo que explic.-.'t o unto a fi. . 1 elo dito appenso, reconhecidas pelo dito réu, e 
por clle explicado e confessaclo o seu conteúdo, nas respostas · ás pergunta~ no 
appcnso 2G. 0 ; e esta correspondencia sendo dirigida, como o foi, a seu irmão 0 

ex~tenente coronel de milícias da Yilla da Figueira, Fortunato das Neves Masca
renhas Mello, um dos principaes agentes e cabeças ela rcbelliao em Coimbra, 
constitue per si s6 um delicto inclesculpavel na pessoa elo réu, que, como jm·ista, 
se presume saber a disposição da lei em tal caso . . 

Da primeira das ditas cartas, no n . 0 1. 0 elo dito appenso, se mostra, combi
nados os factos que refere, com as suas datas nos impressos d'aquella epocba, 
que o réu saíra de sua residencia no logar ele Revellcs, alem elo Mondego, e cbe
gá.ra a esta cidade no dia 2G de maio, c escrevendo ao dito seu irmão logo no 
dia seguinte com clirecçfio it ·villa cl1L Figueira, onde este cnt~io estava j á em coro
missão do governo revolucionaria, lhe envia, com tres numeras do Diado do Po1·to1 
as novidades occorridas, umas verdadeiras, outras fabulosas, porém igualro?nte 
tendentes a avult.'tr e encarecer os prosperas progressos ela rebellião e a satl fa
c;ão publica. result..'lllte d' ella, chegando ao excesso ele denominar com a phrase . do 
fanatismo revolncionario (<a santa causal> a causa ela rebellião, c «tropas :fie1s» 
as tropas rebclladas . E estas expressões, ~•ssim como os factos sobre que eUas 

· recaham, bastariam a indicar a vontade c liberdade do réu nos serviços que cle
pÕls prestou como magistl·ado, se mais terminantes prova.s nao nessem ainda nas 
duas cartas seguintes, a n.05 2.0 e 3 .0 do dito appeRso, tirar toda a duncla quanto 
aos sentimentos do réu,. que eram cles1Josar, como desposou, a causa da rebclli~o, 
c aproveitar-se d' ella como escala ele engrandecimento seu e do dito seu irmão i 
porquanto, n'aquclla do n. 0 2. 0 , já depois de despachado e dA ter voltado á s~Ht 
casa, nao só dá com expressões ele muito regosijo o parabem ao dito seu irmão, 
por estar feito gGvernador ela Figueira, h·atando-o por «senhor governador», roas 
lhe noticía estar elle mesmo nomeado provcclor ele Aveiro, acr escentando te e breve 
parto a ir tom:.n· posse, e j á deixei casas alugadas>> ; e na outra elo n .0 3 .0

1 coJJl 
clirecção ao mesmo irmão, c datacla do logar ele Tremelgo, na vespera ele sua 
partida para Avciro, lhe commnnica. as novidades que tntzia de Coimbra, onde 
estivera em grande intimidade e fl.·eql~encia elos rebeldes, então em força e grande 
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nume1'o 11
1acruclla cidacle1 sendo muito notavel, entre outras, a seguinte : <<Estive 

no quartel general por vezes, vi ·muitos bons cles~jos de combater os rebeldes, 
~as c~nheci que entre todos não ha um só que saiba fazer a guerra; as guerri-
las sâo immensas por toda a parte; antes de muito, teremos todo ou a maior 

parte do r eino armado contra nós, eifeito este da demora que tem havido em ata
cal-os i. no em tanto, o general disse-me que tuclo marchava até ámanhã ; não sei 
se ass1m o farão, mas ele toda a fórma é precisa não desanima.l'J> . Estas e outras 
P.assagens igtmlmente sedíciosas elas ditas cartas destroem pela sua base o eclifi
Cto da defeza do réu, cimentado na pretensa coacção e imperio das circumstanci~s, 
a que recorre em suas respostas ás perguntas que se llie fizeram, tanto em Avetro 
c?~o n'esta cidade, inculcanclo o mesmo réu, pm'a desculpar a acceitação e exer-
01b? _do. logar de provedor ele Aveiro, «que o reoeio .. de procedimentos e castigos 
at ttranos do governo rebelde, o crm.tl j á estranhava a clemora que teve em tomar 
posse, fazenclo-llie constar pelo ex-desembargador Manuel ele lVIaceclo Pereira que 
era reparavel, assim como o temor elas escoltas militar es que occupavam as mar
gens elo lVIondego, e as instan.cias e admoestações ele seus vizinhos e anTigos, 
que llie apontavam o perigo ele uma rej eição formal, tanto para elle como para 
sua la1nilia e casa, encravada dentro ela força, o determinaram a accei tan 1 etc, 
fac ias esta a~ectacla e fin~icla .c?acção se acha per~eitamente desmentida pelos 
t tos e procedimentos elo r eu, vtstvelmente vohmta.nos, e por elle mesmo attes
td?s e confessados em seu interrogatorio; elle estava vivendo em Revelles, que 
b f{-~lado na margem esquerda elo Mondego, em o tempo que rebentaram as r~~ 
, e, lOes ele Aveiro, Porto e Coimbra; longe ele conservar-se afastado, ou r etl
ra\-s~, marchou para esta cidade do Porto, e foi logo despachado e contemplado 
pe a Junta rebelde, a ct~os membros fallou, como elle escr eveu n 'uma elas cl.itas 
cartas, e voltou despachado a Aveiro, aonde alugou casas, foi buscar sua família, 
e COJU ella voltou a tomar posse elo dito logar, que serviu; e por ultimo esca
pou-se ao approximar-se o exercito fiel, e foi preso, associado e ele camaradagem 
~om. outros co-réus ela mesma culpa; nenhumas ordens, nenhuma força apparece, 
r ne ro~sa desculpai-o de haver-se bandeado entr e os empregados ele um governo 
b~"'f llCLOnario aquelle mesmo homem que tivera a honra de haver sido magis~ 
reac 0 elo rei legitimo, pouco antes ! .. . Fntil e inconcludente é a coarctacla a que 
r corre seu advogado, pretendendo comparar os empregac1os legítimos que fica~ 
v~Ul nos log:ar es aonde chegou a dominação elos rebeldes, mas pmamente passilad com o réu, que mmca teve missão nem auctoriclacle senão usurpada e rebel- , 
se a, e ~ue por sua ambição ou maus princípios lhe prestou o apoio e ajuda elo 
tal~ ser vt?o, posto que posterior ao desenvolvimento ela mesma r ebellião, e por-
. n ° PUUlvel conforme ao grau ela sua malícia. . 
pr Quanto ao réu Berna1·clo Francisco Pinheiro, se prova pela devassa a que se 
::!O~c~cleu na villa ela Feira, pelos depoimentos das testemtmhas n.05 81 9, 10, 12, 
tã' 7; 28 e 46, que, asstnninclo, ou entremettenclo-se a servir o cargo ele cap~-
a, ~ blllol: ela mesma villa, pela retixacla elo que o era verdacleiramente, por fugtr 

re elliN . . J> li . . efiic , ao, e~tníra o réu a pr,estar no exer01c10 CL aq:1e e post~ os mawres e mms · 
Part~zes serviços, corresponclenclo-se co~ .as aucton~ac~es mms exalt~clas, c e~ 
l3a ular com o chamado governador militar ele Ohvena ele Azem01s, Antomo 
v~ ~Teto Pinto Feio, famoso por sua perversidade e tyrannia, r ecebendo cl' este cli
narsas requisições, já para IJrencler miliciauos que se não tinham reunido ~l.s tro-
r' s reb ld · · . dos offi. e. es, Ja para .apromptar atiradores ele orclenauça, e outras que constam 
be, cros elo mesmo governador, insertos no appenso 67, 0

, que o réu r ece
lle~ . e proc~rou executar , como se prova de toda a corresponclencia elo citado ap
sen lo, e 0 JUra cirçumstanciaclamente de facto proprio a testemtmba n. 0 28; que, 
Pach 0 nomeado capitão mór interino e vereaclor cl'aquella villa da Feira, por eles
de 2~ ~o &overno rebelde, os acceitou, e tomou posse elos clitos cargos na tarde 
tos no e Junho elo ànno passado, como se prova elos autos ,de sua posse, inser
lada d'appenso 63 .o; r econhecendo cl'este modo a auctorídaele us~1rpad~ e rebe~
import ~quelle governo, ao qual logo se apromptou a fazer serVlços amda mats 
11 4'>antes~ porquanto, e o jma.m as mesmas testemunhas, e as elos n.05 31, 40, 

' .. , 44, 53 c 57, que, sabendo o réu que tropas r ealistas elo general Franco 
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haviam apparcciclo na margem direita do Do'íuo, pass{u·a a collocar guarclas n~s 
pontos de Carvoeiro, Inha e Foz da Inha, para as vigiar e observn-r seus mov:
mentos; dando a esse r spcito oTdcns e instrucções, tanto apertadas quanto n
cliculas, aos commandautes das ditas guardas, ordcn~mdo-lhcs que, no caso ele 
apparecer alguma tropa realista 011 guerrilhas armadas na margem do rio, ou na
vegando por elle abaixo, lhe :fizessem fogo e toda a resistencia, ele maneira que 
por principio algum os deixassem passar; e, caso não esperado, passassem con1 
f01·ça st1perior, só entf.:o a guarda devia r etirar-se, passando logo um elos mesmos 
gnarelas a dar pm·te a elle capitão mór no seu quartel elas Airas, e os outros a 
irem ás igr~j as mais vizinhas tocar os sinos a rebate; ((comminanclo, em remate 
elas ditas jnstrucções, a todo aquelle que assim o mio cumprisse, pena ele morte, 
segundo os artigos ele guer.rall; mais se mostra, pelas testemunhas n. 05 8, 11, 24, 
29, 31, 42 e 46, que o réu recebêra· clinhcil~os dos cofres elas sizas da clita vilht 
da F eint, que lhe facilitára aquelle co-réu, j1úz ele fóra d 'ella, Clemente da Silva 
Mello Soares ele Freitas, com os quaes m1miciava e fornecia aquella guarda, que 
havia sido provida de cartuchame para fazer fogo sobre as tropas leaes; mos
tra-se finalmente, pelas testemtmhas n. 0

• 8, 14, 24, 28, 29, 31, 40, 42, 44, 56 e 
57, muitas d'ellas presenciaes, que o réu fôra por clifferentes vezes aos mencio
nados pontos, levanclo comsigo gente apenada e armada, e especialmente o fizera 
na occasião em que aquella guarda desamparou o seu posto, ao ouvir uns tiros 
dis].Jaraclos por uns homens realistas que appareceram n'aqucllas vizinhanças, o 
que tanto bastou para que o réu alvorotasse todos aquelles povos, levando-os 
atraz de si, faz endo tocar Of.l sinos a rebate, e pratieanclo outras clemonstrações, 
como se costuma fazer ao approxirnar-se um -inimigo pocleroso, e para evitar mna 
devastação; repetinclo o réu outra visita ao mesmo sitio ele Carvoeiro, quando 
vinte milicianos elo r egimento de Pena:fiel passaram no dia 12 ele junho o Douro 
n'aquclla altura, occuparam aquelle ponto e requisitaram rações para tres dias i 
l)restando-se o mesmo réu, de accordo com aquclle dito jtúz ele fóra e governa
nadar ele Oliveira, a empregar toda a diligencia e tomar todas as medidas para 
surprehender todos os milicianos referidos. 

Factos estes que se acham plenissimamente provados, n~io só por aquellas 
testemunhas ela cleva.ssa, e pelas elo summario n. 0

• 1, 2, 3, 5 e 6 do appenso 
67. 0

, mas tambem pelos o:fficios e correspondencias constantes elo mesmo ap
penso, que foram apprehendiclas ao réu, e a elle dirigidas por aquelle jtúz ele 
fóra e governador, em r eferencia ou !'esposta a outros que ellc lhes dirigia, 
os quaes o:fficios foram legalmente r econhecidos no appenso 66. 0 i o que tudo 
attesta e clcmonstr~ que o réu seguiu voluntariamente a causa ela rebellião, dan
do-lhe favor e ajuda com tocla a e:fficacia, e com uma dedicação muito excedente 

· das suas proprias attrib1úções, convertendo em serviço ele uma facção revolucio
naria a :fi.deliclacle que devia ao governo legitimo, e que mais estrictamente lhe 
devia guardar, 1)elo honroso posto que occupava ele CU]_Jitão elas ordenaJJças. 

Defende-se o réu, c produz para desculpar-se d'aquella acceitação do clespa
·cho de capitão rnó1·, com o documento que junta a fl. 384 ele sua -defeza, e com 
o oub:o a fi.. 393 elo appenso 66 .0 pelos quaes pretende mostrar que, sendo o 
capit~io mais antigo impedido, lhe recaiu, como já de Óutra occasião lhe succe
elêr a, o commando das ordenanças, em falta de capitão mór, e que effectivamente 
se escusou cl'aqu~lle despacho; ~as que, sendo repellida a escusa, por molestia, 
oedeu pela coacçao e medo das ctrcumstancias; confessa · em suas r espostas , ter 
servido e executado as ordens ela junta c das mais auctoriclacles rebeldes · rn.as 
acrescenta, oom incrível impudencia:, que fez tambem serviços ao mesmo at;gusto 
senhor, porque es~orvou que se levantasse o corpo ele vohmtarios rebeldes que 
se manclára orgarusar n'aquelle clistricto, poupando assim o sangue e as viela~ d.e 
seus vassallos _; confessa que mandou pôr g·uardas nos tres pontos supra r efen
clos, e que aht concorrêra em pessoa com gente armada mas que isto fôra para 
estorvar urna quadrilha ele Iadrõ~s, que viera a Carvoeir~ saquear os povos; con
fessa :finalmente e reconhece as msbmcçõcs que dera ás ditas gual'Clas, as quaes 
diz que eram apoiadas nos artigos de guerro,, e que foram feitas em. conseqnen
oia. ele reprehepsão que lhe dera o governo rebelde : coarctadas estas que, em 
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logar de desvanecer, antes aggra.vam· a culpa do r éu, porque nem clle mostra tal 
coacçEio nos serviços que vohmtariamente prestou, nem era possível que fizesse 
alguns a favor do governo legitimo, como temerariamente inculca, aquelle que 
tão abertamente o dessei'via e hostilisava, sendo r evoltante e contradictoFio com 
0~ proprios factos , consignados nas proprias correspondencias do réu e seus so
Cl?s, constantes elo citado appenso 67. 0 , a auclacissima impostura com que cleno
lllma ele «guerrilhas e ladrões'' os milicianos elo regimento de Penafi.el, que com 
valor e. denodo, proprio sómente de soldados fieis, foram tomar-lhe o ponto ele 
Carvo~uo; impostura que é muito natural no que trata ele obscurecer a verdade, 
e .cobnr os crimes concluclentissimamente provados, e pelos quaes o r éu· se tem 
feito merecedor ele exemplar castigo . · 

Pelo que pertence ao r éu Antonio José Vieira Mendes, o T amanqueíro, se 
~rova, pelas testemunhas ela clevassa no appenso 88.0 , a que procedeu o jlúz ele 
fóra ela villa de Guimarães, auctorisaclo pela ordem regia transcripta ibi fl. 2, 
contra toclos aquelles que na dita villa tivessem tomado parte na r ebellião , que 
pegára em armas com outros revqlucionarios para auxiliai-a e promovei-a, senclo 
a s.ua loja um dos pontos ele reunião onde se jlmtavam pessoas clesatfectas e no
tona~ente contrarias ao governo legitimo, as quaes o mesmo r éu animava e per
suacha que se armassem, declamando contra a sagrada pessoa elo mesmo augusto 
senhor, clizenclo, com a mais proterva e sacrílega a;mclacia u que era faccioso, e 
c~mo ta,l tinha estado degredado na Austria''; acr escentando outras expressões, 
tao atrevidas e arroj adas, no mesmo sentido, que o decoro e respeito devido a 
sua magestacle não consentem que se r evelem, o que é asseverado pelas teste
munhas n. os 2, 3, 4, 5 e 6; mais se "mostra, por concordes e tmanimes depoi
n:entos elas mesmas testmmmhas e elas que juraram a n . os 8, 13, 14 e 15, que o 
reu, não satisfeito , com a manifestação criminosa ele seus perversos sentimentos, 
como fica ponclerraclo, e:fficazmente auxiliúra e promovêra, quanto estava da sua 
parte, os acontecimentos sediciosos e hostis praticados pelas tropas r ebeldes que 
por algum tempo occupara,m aquella villa, chegando aquella primeira testemunl1a 
a ?-sseverar que o réu dera dinheiro aos soldados rebeldes, aos quaes inflammava 
e Induzia para maltratarem os realistas, como effectivamente fizeram. 

Nega. o réu absolutamente as sobreditas imputações, nas respostas que cleu 
em. seu Iúterrogatorio no appenso 90.0

, alleganclo que não auxiliá.ra nem tomára 
].Jar:te alguma nos ditos acontecimentos, porque, durante a r ebellião n'aquella illa, 
~stlvera r etiraclo na sua casa e quinta ela Polvoreira, tres q nart0s ele legua clis-

- ante, e que, de pegar em armas até sou estado pbysico o prohibia manifesta
lllent:- ; negando todos os mais factos e attriblúnclo-os a malquerença e inimisacle 
~oton.a com aquella terceira testemunha, Antonio José ele Passos, armador, o qual 
1~cluzna todas as outras para jmarem contra o réu e o IJerclerem; porém, e não 
~ stante os documentos que jlmt.ára para provar est.a c?~rctacla ex íl. 610 até fl. 
~~' e pelos quaes mestra ter tlclo seus encontros Juchmaes com as testemlmhas . 

n. 2, 3, 6 e 14, ficam ainda sem defeito os depoimentos elas n.os 5, 8, 13 e 15, 
~ue fazem culpa ao réu; alem ele que, nem os defeitos allegaelos são elos que, 
s~gundo o direito, empecem ás testemunhas em tal genero ele crimes, ficando ao 
prudente arbítrio elos juizes attribtúr-lhes o peso e conceito que merecem; nem 
0 

'léll p~·ova as clemais coarotadas illegaes e inconcludentes, segundo o que, não 
poc e cle1xar ele ser puniclo com as penas correspondentes a seus clelictos . 
M: 2. rétl João José ele Vasconcellos, desertor do corpo ele artilheria ela ilha ela 

a ena, em que era caclete, filho do maior elo mesmo corpo José P erh·o eleVas
~o~?ellos, e preso ·no Jia 16 ele julho, das duas para as tres horas ela ·tarcle, ao 
n1rar para a estalagem chamada elo Peixe, na rua elo Bomjarclim cl'esta cidade, 
P~ 0 ahnoxarife da villa ele Soure eom o auxilio elos voluntarios reallstas acacle
~~o~, co;m.o está 1:econtaclo no auto de apprehensão e busca a· fl. 1 elo appenso 
c, 'a' foi pl·ommc1aclo no smn.mario elo appenso 98. 0

1 pela rasão unica ele ser 
1 
ea 0 e companheiro ele viagem elo réu José Maria Martiniano ela Fonseca, e 

l~hr se lhe haver encontrado uma portaria impressa elo governador cl 'aquella 
. a, datada ele 23 ele junho ele ·1828, entre. os demais papeis e ca.rtas pa,rtieula-

1 es que conduzia no seu bahú, e }Jorque, debaixo ela cama ao mesmo pertencente, 
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e dentro do navio americano que o conduziu, se acharam. alguns .outros impres· 
sos pertencentes . á cor.1missão elo dito réu José Maria Martiniano, e são os que 
constam ele todo o appenso 102. 0

; mas estes motivos ele suspeita, que apparen
temente depunham contra o réu, clesappareceram bem depressa confrontados 
com a ingenua, franca e honrada confissão elo mesmo réu no acto ela sua prisão, 
e depois na policia d'esta cidade, com o exame de toclos os seus papeis e com as 
declarações cl'aquelle José 1\'Iaria Martiniano, ajuramentado quanto a este, em 
perfeita concordancia de suas respostas. Dos ditos papeis, no citado appenso 
104.0 , se mostra, com a evidencia ela .verclacle, que o réu havia estado preso e 
posto em conselho ele guerra n'aquella ilha e cidade do Funchal, precisamente 
por. sua conducta leal, em O}Jposição aos princípios chamados liberaes ele alguns 
officiaes elo seu referido corpo, e que, receianclo o resultado elo dito conselho nos 
tempos ela exaJtàção liberal, desde o arnno ele 1826, desertou, refugiando-se e ho
misiando-se debaixo elas vistas c clirecção paternas, até que, sabendo ela chegada 
ele el-rei nosso senhOl' a estes seus reinos, aproveitá.ra a occasião ela saída elo 
navio Hope anel Esthe?' para vir aos pés elo throno lavar aquella mancha e obter 
elo mesmo augusto senhor o perdão ela dita deserção, valenclo-se para esse fim. ela 
vinda -elo sobrec1ito José Maria Martiniano; e obtendo passaporte na qualidade de 
creaclo cl'este, seguiu com elle o seu destino até que foi preso; o réu nenhuma 
idéa nem conhecimento anter-ior teve elo objecto ela commissão cl'aquelle, e só 
durante a viagem é que desconfiou cl'ella, por occasião ele ver-lhe os Ílll}Jressos 
da ilha, e então pôde occult~~r-lhe aquelle que se achou no seu bahú, e é o elo 
n . 0 6 já citado. . 

As cartas de recommenclação ele que vinha mtmido elo dito seu pae, e estão 
a n. os 17, 18 e 19 elo dito appenso 104. 0

, mostram claramente a ilmocencia e bo.a 
intenção ele sua vinda, e os mais papeis seus particulares e eluas cartas que ti
nha feitas e lhe foram tambem apprehenclidas, o caracterisam, não só isento ele 
culpa, mas tambem um acrisolado realista e homem relig-ioso, em. manifesta in
nocencia do crime de que é accusaclo. Resta-lhe, comtuclo, .a confessada deserção . 
e o melindre de sua profissão militar, para ser conservado preso e remetticlo ao 
fôro competente. 

Quanto aos réus Manuel Teixeira Leomil e Ignacio Moniz Coelho da Silva, 
visto que lhes · acresceram outras culpas em clevassas ele rebellião remett.ielas. a 
esta .aiçacla depois que pelo accorcUto fi.. 90 se lhes assignaram os cinco dias 
para clizerem ele facto e ele àireito, n:ão podem ser julgaclos n'esta sentença sem 
serem · ouvidos sobre as novas culpas acrescidas. · 

De tudo o que fica ponclerad0 e provaclo, resulta· acharem-se aquelles men
cionados réus convencidos do crime de alta traição, rebellião e sedição armadai 
e como .tal de lesa-mag-estaele da primeira cabeça, e deverem so:ffrer as. penas 
correspondentes, segtmclo as .provas e disposições ela lei, para castigo elos mal
vados e exemplo lllemoravel ela j ustiça contra os perturbadores ela paz e tran-
quillidade publica e ela segurança do estado. · 

Portanto, e pelo mais elos autos, julg·am incursos nas penas ela ordenação do 
livro v, titulo vr, os réus Joaquim Manuel da Fonseca Lobo, Francisco Silverio 
ele Carvalho Magalhães Sen·ão, Francisco Antonio de Abren e Lima, Francisco 
:Manuel Gravito ela Veiga e Lima, Manuel Luiz Nogueira, José Antonio ele Oli
veira Silva e Barros, Clemente ela Silva Mello Soares ele Freitas, Victorio Telles 
de Medeiros e Vasconcellos, Luiz Luzano, José Maria Martiniano da Fonseca, 
Antonio Bernardo de Brito e Cunha, Bernardo Francisco Pinheiro, aos quaes, 
havendo-os por exautoraelos e privados de todas as honras, privilegias e cligni
clades ele que gosavam n'estes reinos, conelemnam a que com baraÇo e pregão 
sejam levados pelas ruas publicas tl'esta cidade ao largo ela Praça Nova, e, nas 
forcas que na mesma serão levantadas, morram morte nahual para sempre, e 
depois lhes sejam a todos decepadas· as cabeças, ficando ahi algumas expostas 
por tres clias, e outras o serão em altos postes nos lagares ele seus delicto·s; e os 
conclemnam tambem na confiscação e perdimento de todos os seus bens para o 
fisco e camara real, com e:ffectiva reversão e encorporação na corôa elos de mor
gado, feudo ou fôro · constituídos em bens que saíssem ela mesma corôa, ·na con-
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f01:midade da ordenação elo livro v, titulo VI, § 16.0
1 e elo alvará de 17 ele ja

lleiro ele 1759. Conclemnam, outrosim, os réus Samuel Sarfaty a que seja açou
ta~lo .pelas ruas publicas cl' esta cidade, e em trabalhos ele galés por toda a viela i 
V1~torino Jos·é da Sil\ra T eixeira de Queiroz, lVIanuel José Peixoto e José F er
r eua P est ana, a que vão assistir ás execuções, e depois sejam degredados perpe
tuamente, o primeiro para Bengt1ella, o segtmdo para tiDl elo s presídios elo estado 
ela Indi~1, e o terceiro para Angola . Condemnam os r éus Ignacio José ela Rocha 
e padre lVIanuel Rodrigues Braga, em degredo perpetuo, aqüel1e para Benguella, 
depois ele açoutado pelas ruas pttblicas çl. 'esta cidade, e este a que và degredado 
por toda a vida para Rios de Sena, e a todos igualmente no perdimento de todos 
os seus bens para o fisco e camara r eal, na fórma sobredita. Con:clemnam o réu 
fr. João ele Santa Rita Barca em degredo perp_etuo para a ilha ele S. Thomé, 
e a todos os ditos réus com pena ele morte se voltar em a estes reinos i e ?S réus, 
José ele Azevedo, estalajadeiro, a que seja açoutado pelas ruas publicas , c em 
clez annos ele degredo para lVIoçambique e 4001)000 réis para as despezas da 
alQacla i fr . F austino de S. Gualberto, em dez a.nnos ele degredo para a ilha elo 
Pnncipe; José ·das Neves Mascarenhas e Mello, em inhabiliclacle perpetua para 
e::r:ercer cargos de magistratura,· dez annos de degredo para Angola e em 200h000 
re1s para as despezas da alçada; Antonio José Vieira Mendes, em dez annos dê 
cl~gr edo para Bissau e em 2001~000 réis com a mesma applicação. Absolvem o 
reu João José de Vasconcellos da culpa e pena, e mandam que sej a remettido 
com as culpas de deserção ao juizo de seu fôro militar. E condemnam finalmente 
a todos os sobreditos réus nas custas dos autos. 

Porto, 9 de abril de 1829. = Presidente, Botelho = Calhei?·os = Dotdo?· Al
meidct = Casal Ribei?'O = Almeida e Vasconcellos= S eixas = Ca?'vallw = Dmtto?· 
i:l.b?'ett= Salazm·= O?·claz. 

Houve ainda accordãos sobre embargos elos condemnados a pena ultima, que 
publicar emos depois ele mencionar outros importantes documentos escriptos até 
P.ssa data. 

Decreto 

Attenclenc1o à falta de saucle ele Luiz de Paula Furtado ele Castro elo Rio de 
~I~nQlonça, ministro secretãrio ele estado elos negocios ecciesiasticos e ele j'ustiça : 
1e1 :J?Or bem exonerai-o elo referido cargo, conserv::unci!.o-l11e 1 porém, todas as honras 
e. pnvilegios inherentes ao dito emprego, e passando a servir-me no logar ele pre
~Iclente ela mesa ela consciencia e ordens, de que sou servido fazer-lhe mercê, 
c evcnclo tirar carta na fórma do estylo, 
l O duque de Cadaval, elo conselho de estado, mini stro assistente ao desl)acho 
c 0 I?~u gabinete, o tenha assim entendido e faça executrur com as necessarias 
parttctpações . Palacio ele Qneluz, aos 11 de abril ele 1829 .= (Com ct ?'ttb?·ica de. 
8~ta magestacle) 

Decreto 

Attendendo ao pres timo, zêlo e fidelidade de J oão de Mattos e Vasconcellos 
B"'a.J:bosa de Magalhães, desembargador do paço e chanceller da casa ela supplica
ç.ao: hei por bem nomeai-o minish·o secretario ele estado elos negocias ecclesias
hcos e de justiça. 
l O duque de Cadaval, elo conselho de estado, ministro assistente ao despacho 
c 0 I?~n gabinete, o t~nha assim enteneliclo e faça executar com as necessarias 
participações . Palacio ele Queluz, aos 11 de abril de 1829. = ( Com a ?'ttb1·ica ele 
81ta magestacle.) 

Officio 

(Ex lrac lo do n. 0 9 .1) 

Pessoa ele toda a confiança me informou que uma elas bases elas instrucções fue leva Acosta, que devia partir para Lisboa ne> dia 22 ou 23 sem falt.:'l., é que 
aça conhecer a el-rei nosso senhor o estado em que se acham os nossos negocias 

.. 
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com os gabinetes ela Emopa, particularmente o inglcz c austríaco; qtlc é occasião 
ele sua magestacle se c1elibcrar a annuir ao casamento com sua sobrinha, pois ao 
contrario não responde este governo pelas conseq tlencias clesagraclavcis que pos
sam acontecer . 

Em consequencia do que escreve Zea Bermtldez, que lord W ellington lhe dis
sera estar muito clescontente com os gabinetes tanto de Portugal como do Bn1zil, 
pois que em nada se conf'Ormam com os desejos ela Grau-Bretanha, c que não ha
vendo uma decisão prompta e favoravel, ellc clesistia ela sua intervenção entre as 
duas corôas. 

Por cst.'ls mesmas rasões Acosta não póde apresentar-se por agora com o ca
racter publico de ministro ele sua magestaele catholica, e sómente apresentará uma 
carta a v. e:x..a elo ministro Sahnon para, ser consiclerado jtmto ela nossa côrte, elo 
mesmo modo que eu estou jtmto a este governo; isto mesmo seria cliflicil ele con
seguir do ministro inglez, e só por ser ellc o unico que nas suas circumst.'lncias 
pócle ultimar as negociações ha tanto tempo pendentes. 

Pessoa ele toda a confiança veiu agora comm1micar-me que ouvíra a Z oa Ber
muclez ter chegado lorcl Vv ellington ao marquez ele Palmella, c que lhe intimára 
que o governo ele sua magcstade britannica sabia que elle e seus consocios esta
vam tramando novas revoluções e movimentos secliciosos em Portugal, e lhe ad
vertia, J.JOr uma vez sómente, que j amais se consentiria que se levassem a effeito 
similhantes attcntaclos e que os faria sa:ír sem remissão do territorio inglez. 

Lord Aberdcen disse confidcnciahnente a Zea as seguintes palavras: «que por 
Deus escrevesse ao seu governo para que o tio persuadisse ao sobl"inho a tomar 
uma prompta resolução, porque os momentos eram preciosos, e se arriscava m11ito 
em perdel-os>>. 

l\fach·id, 1J de abril de 1829. = Conde da Figuei1·a. 

Officio 

lil. mo e ex. mo sr.-Tendo a rainha fidelissima minha senhora nomeado a v. ex. a 
governador e capitao general elas ilhas elos Açores pàra as governar em seu real 
nome conforme as leis que estão em vigor, e em conformidade ela cart.'l regia ela 
sua nomeação e elas in~trucções que na mesma data de hoje baixam por mim as
signadas: a mesma augusta senhora me ordena que faç::L sa!ber a v. ex.. a, para 
s na intclligencia e execução, · que, tendo sua magcstacle r esolvido reformar o go
verno das ilhas dos Açores, logo que cesse o apm·o elas actuaes circumstancias, 
para lhe dar uma fórma mais analoga ao qtle existe nas províncias ela monarchia 
situadas no continente etuopeu, como está exigindo a situação, população e ric1neza 
elas sobreditas ilhas, e como é devido á lealdade acrisolada, amor c fideli :tade á 
augusta pessoa de sua magestacle e aos seus inauferiveis direitos, com que tão 
gloriosamente se têem distinguido os habitantes da ilha Terceira, cujo exemplo 
sua magestade espera que ha de ser seg·uiclo por todas as illias cl'aquelle archi
pelago, logo que pelo esforço ele seus habitantes ou pelos soccorros que ele fóra se 
lhes subministrarem possam sacudir o ignominioso e intoleravel jugo com que o 
governo nsurpador as tem opprimido, a nomeação ele v. ex.a não tem nacla ele 
commum com os futuros destinos cl'aquella importantíssima parte ela monarchia; , 
mas é um meio temporario requerido pela força ele imperiosas circumstancias para 
dar áquelle baluarte ela fidelidade portugueza a força e energia que nasce ela uni
cl~de, e ás operações militares a promptidão, harmonia c activiclacle, sem as quaes 
o mais heroico vaJor é infructifero. 

E achando-se já existindo na ilha Terceira uma relação~ ordena sua magestade 
que esta seja conservada como se acha, até que o governo ela mesma senhora lhe 
possa dar a organisação definitiva que for mais conveniente, havendo entretanto 
por muito recommendado aos magistrados ali empregados o maior r espeito ás leis, 
c a mais discreta pruclencia, para não confundirem os crimes que merecem toEla 
a severidade da justiça com as faltas a que pócle ser applicavel a bem entendida 
equiclacle . 

O que v. cx.a fará saber ~í mesma relação. 
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Deus guarde a v. e:s:.a Londres, 15 de abril. de 1829.-Ill.mo e ex.mo sr. conde 
de Villa Flor. = JJ1cwquez de Pcdmellà. 

Officio 

TIL mo c ex_ mo sr.-Com a chegada successiva elo paquete em que vcin José 
Antonio Guerreiro, do outro paquete que saiu poucos dias depois, e finalmente 
da_fragata que trouxe o cb-. Magalhães, r ecebi varios officios ele v . ex .n., sendo o 
ultimo datado de 7 de fevereiro, e fiquei scientc de todas as communicações ver
~aes que v. ex. a enviou. Cumpre-me agora em primeiro logar tributar-lhe a jus
tiça . el e que v . ex. a é creclor pelo acerto com que desempenhou os pontos mais 
~ssenciaes elas suas instrucÇões e applaudir os resclitados que tiveram os seus es
forços . Todavia não é este o lagar nem o tempo ainda de me explicar extensa
mente sobre esse importante objecto, que tratar ei, segundo penso, no officio que 
P;e hei de dirigir pelo primeiro paquete de Buenos Ayres, e sobre o qual desde 
Ja escrevo directamente a sua magestacle o imperador, visto não ter a absoluta 
certeza de que v. ex.a ainda ahi se acha quando chegar o presente o:fficio . Por 
esta occasiao elevo manifestar .a v. ex.u a satisfação que nos causou a todos os 
que tomâmos um interesse sincero na nossa causa, o ver que v. ex: . a se r csolvêra, 
não obstante não ter desenvolvido o seu caracter cliplomatico, a conservar-se ainda 
por algum tempo em mn posto, em que é summamente conveniente que existam 
sempre pelo menos proelll'adores da nação portugueza debaixo de qualquer titulo 
que os queiram considerar. · 

Confesso que a obj ecção, por assim clizer legal, que se fez ao recebimento ele 
'V . c:x: .a como ministro de urna rainha menor, ainda que sPJa fundada em direito, 
me parece na occasiã.o presente nimiamente escruptliosa, porque a mesma rasão 
até certo ponto obstarüt para que se r econhecesse a João Baptista :Moreira o ca
r!"cter ele encanegaclo de negocias, e faria com que nenhum dos agentes cliploma
tlCos da senhora D . lVIaria II, que ainda continuam a ser por cortezia considerados 
como taes nas côrtes da Europa, podesse continuar a merecer essa contemplação; 
a~e~ do que lJarece proprio que o augnsto pae ele sua rnagest.ade :f:iclelissima cli
rigLsse antes elo .que scgtússe n 'esta oçcasião a politica pouco favorav-el para nós 
de algtms elos gabinetes da Europa. E de r eceiar que insinuações capcio.sas dos 
bgentes que elles ahi têem cnntribuissern para inspirar duvidas intempestivas, e 

om será que v·. ex. a, se vir que esse augusto soberano não é inabalavelna re
so~ução de o n ão r eceber como ministro, solicite novamente com prudencia e res
P~It? esse favor, suggcrinclo a idéa de que pócle ser tratado e contemplado como 
m~n1s tro, ainda mesmo sem entr egar a sua carrta credencial, se por acaso o escru-· 
pulo sómente se ftmcl~t em haver sido esta assignacla por uma soberana de menor 
tdacle . E sta casta ele irregularidades, justi:f:icavel em circumstancias e:s:traordinarias 
como as nossas agoxa o são, deve-se preferir aos inconvenientes essenciaes e graves 
que_ podem r esultar elo sacrificio que se queira fazer á consicleraçao ele meras for
Jnahclacles . 

Jd, _disse a v. ex. a que a resposta de sua magestacle impoi·i'al á deputação tem 
produzido mn feliz e ffeito no espírito tanto dos portuguezes r~fuo·iados como elos 
qne gemem debaixo do governo intruso ; todos, porém, dirigem os olhos anciosa
~ente para o Brazil, esperando o desenvolvimento dos planos que se lhes anmm
.:1a1t;l. emana~os da sabecloria de sua magestacle o imperador, e imploram alg;nm 

ll:X:tho ~ffcchvo qne accelere o momento da quécla elo usurpaclor. Devo rep.etn· a 
-v. ex: . a Igtutlmente que os auxilias ele que se carece nKo são ele natureza, nem de 
~omprometter esse imperio a uma gnerra aberta com Portugal, nem de occasionar 
~spezas desproporcionadas com os meios de que actualmente clispõem · por6m é 

mtste · ã li · .1 . · · 
1 

. . r n< o c SSlmlUarmos que se estes auxtlios nos fossem totalmente negados ou 
~1duamente retar 1ados, a causa justa que sustenttnnos ficará, se não perdida de 

0 o, ao meno_s·. vacilla~te e indecisa por mtúto tempo . 
Estes auxil1os cons1stem, em primeiro loo·ar no .exacto I)agamento da divida 

que e - . . b ' 
~ ~~e 1mpeno contrahm com o governo legitimo de Portugal, e que por CCl'tO 

nao pode pagar-se ao usurpaclor cl 'aqnclla corôa. Se em logar de se pagar mera-
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mente o interesse da cli7icla, fosse compatível com o estado presente das finanças 
elo imperio o entregar a totalidade ou uma grande parte elo capit..'Ll, atrevo-me a 
dizer que isso só bastaria para assegurar em pouco tempo a restauração da se
nhora D. 1\Iaria TI . 

A s .gtmcla medida que não menos elo que esta poderia produzir o mais prompto 
r esultado, é a elo emprestimo ou venda real ou ficticia ele tres ou quatro embar
cações ele guerra com a sua competente artilharia, as quaes, debaixo ele bandeira 
portugueza, nos habilitariam desde logo a firmar o governo de sua magestacle nas 
ilhas elos Açores, e em breve abalariam o governo.do usm·pador. Receio que seja 
tarde já agoxa para que v . ex .a possa fazer uso ele quaesquer instrucções que se 
lhe enviem relativamente a este e outros objectos analogos, que talvez tenham sido 
tratados e clecicliclos pelas camaras i em todo o caso, porém, direi, sem receio ele 
me enganar, que não são leaes subditos de sua magestn.cle o imperador nem ver
dadeiros amigos ela actual constituição elo Brazil os que traball1arem para deslus
trar o nome elo seu soberano, e para deixar perder as instituições que clle outor
gou á nação portugucza i c c111e o seu proceder é clictaclo, ou por vistas occultas e 
p erficlas, ou por uma timidez filha ela ignorancia c do erro, se julgam que o go
vcrn9 elo usurpaclor póde encontrar apoio na nação portugueza. 

A vista das reflexões que deixo indicadas, colligirá v. ex.a qunnto é de dese
jar que se conserve ao menos por algtrm tempo n'essa côrte, e que não cesse 
de solicitar e de representar a bem da causa da senhora D. Maria TI, assim 
como entenderá. que hei ele continuar a dirigir as ordens ela mesma senhora a 
v . ex.a 

Remctto inclusas as segtmdas vias elos officios que escrevi pelos ultimas pa
quetes, as quacs têem ficado demoradas aqui por falta de portador segtu·o. Hoje 
expeço o bfl.charel José 1\Innuel Monteiro, um elos fieis e desgraçados portuguezes 
que se acham profngos em Inglaterra, e que por isso mesmo se torna digno elo 
b enigno acoThimento que sem duvida encontrará n' essa côrte. 'l'ambem r emetto 
varias cartas r egias para as colonias portugttezas, que seria bom se encaminhas~ 
sem pa1·a os seus destinos á. medida que houver para isso occa:siões opporttmas, 
pois não se eleve desprezar nenhtrm meio de anancar qualquer porção que seja 
ela monarchia portugneza ao jugo ela usurpação, havendo tal estabelecimento .ao 
qual se cU pouca importaucia, que porventura poderia servh· de asylo durante a 
tempestade política a trm grande numero elas victimas da tyrannia. 

As noticias de Li ·uoa não são ele grande interesse, á excepçtlo elas desordens 
e violencias que se diz ter havido no interior elo paço, e ele que se assevera que 
fOra victima a senhora infanta D . Izabel Maria. Nao creio, comtudo, que se conhe
çam authenticamentc as circumstancias cl' este acontecimento . Fallava-se 01.11 pôr 
em circulaçfio um novo papel moeda, que não deixará de augmentar o desconten
tamento que geralmente existe em todas as classes íllustraclas . A expedição para. 
a ilha Terceira não tinha saído até 7 elo corrente ; as prisões continuavam sem 
que os carceres até agora se tenham aberto para soltar nenhuma elas victimas. 

Da ilha Terceira não tenho noticias recentes; j ulgo-a segura pelo numero ele 
homens que a defendem c }Jelas circumstancias loc.'l.es; mas necessita, sobretudo, 
depois ela partida elo brigadeiro Cab1·eira, que se deshouve com os outros mem
bros da j"mta, trm chefe que inspire respeito, pois que a anarchía é o unico inirrúgo 
que eleve receiar-sc. Estou cuidando nisso continuamente, assim como em dar 
algum r cmeclio <:'t pcnuria ele dinheiro em que nos achâmos, c que embaraça. que 
se mandem reetu-sos para a ilha, e que se subministrem soccOlTOS aos emig-rados· 
que se acham aqui. O r esto do deposito de Plymouth, em numero de qua1:rocen
tos, vae partir para os Paizes Baixos, onde viverá mais economicamente; os que 
se acham em França, sustentados á custa elo governo francez, foram clistl'ibtúdos 
em tres clepositos c tirndos elo ostensivo commando ele Jo ão Carlos ele Salclanhn, 
ou para melhor clizcr ele Roclrigo Pinto Pizarro, para dependerem clirecta.J;nente 
elo encarregado de ncgoeios ele sna magestade em Paris . 

Não concluirei este officio sem pedir a v. ex. a que ao sr. marquez de Aracaty 
faça constar os meus mais vivos agradecimentos pela attenção que presta aos nos
sos negocias, que espero continuem a obter o apoio ela sua bem merecida infl.uen-
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. cia. Para o pac1uete seguinte espero escrever-lhe e levar-lhe clirectamen.te a ex
pressão elos meus sentimentos . 

Deus guarde a v. ex. a L oncb·es, 15 de abril ele 1829, - TIL 1110 c ex. mo sr .. 
conde ele Sabugal. =il!Ia;l'quez de Palmella. 

Offi.cio 

DI. mo sr. - Accuso a recepção dos seus officios ele 11 de fevereiro proximo 
J;>assado, n'um elos quaes se contém a copia da carta autogra1)ha que o senhor in
fante D. Miguel, como regente de Portugal, dirigiu logo depois ela sua installaçfio 
a sua magestade o senhor D . Pedro IV. Este impOTtante docmnento e o officio 
que o acom1)anhava é mais uma prova authentica -de que deverá fazer-se uso para 
convencer o mtmclo todo ela. aleivosia com que foram violados os juramentos, pro
~nessas e declarações feitas por este príncipe, quando em nome de seu augusto 
Irmão assmniu o governo de ·.Portugal. 

Tenho a satisfação de anmmciar a v. s. a que a rainha minha senhora lhe manda 
abo~ar o ordenado ele encarregado ele negocios, desde o momento em que, pela 
P~rtida ele Carlos Mathias Pereira, v. s.a ficou ele facto e::s;ercençlo o dito cargo 
11 essa côrte, até ao dia ela chegada a ella do conde de Sabugal. E muito natural 
rll~. esse mesmo ordenado lhe seja ao depois continuado, se não tiver logar a iustal-
açao do refericlo ministro no posto que lhe foi designado, ou em toçlo o caso o ele 

·secretario ele legação, visto que v . s.a deverá exercer as nmcções d'este encargo. 
Quando , porém, aconteça, o:u que o comle ele ·Sabugal se retire elo Brazil, ou 

que por m0tivos políticos não possa ser 1;econhecido ainda como ministro ele sua 
mag~stade fidelíssima, digna-se a mesma augusta senhora permittir que y . s.u 
fiont~nue a conservar o caracter ele encarreg·ado ele negocios, e confia cl~ honra e 
· dehclade ele que v. s.a tem dado muitas provas no seu r eal serviço, que em tudo 
pro?eclerá ele accorclo e com pleno conhecimento elo r.efericlo conde, que v. s.a de
ver~• consiclerar como chefe designado d'essa missão, comu1.unicanclo-lhe os officio s 
que escr ever e que receber, e entendendo-se com elle sobre os negocias que oc
correr em. 

1 Para o pagamento elos seus ordenados· correntes poderá v. s. a saccar a prasos 
argo~ sobre o governo ele sua magestacle, assim como agora acaba ele participar 
R:1~ ~mportancia da despeia que tem feito com o supprimento elos officiaes e mais 
. 1vlduos portuguezes emig-rados. Emquauto, porém, ao ordenado atrazaclo do que 
se l

1
le deve, convirá, visto o apuro elas circumstancias em que nos achâmos, que 

se c e1nore por agora o seu pagamento. 
,. Póde v. s.a contar que a letra que saccou sobre esta emb&ixacla ele 3:777~520 

re1s S ' era paga aos seus corr espondentes . 
Fr Üccorre-me clizer-ll1e que os emigrados qti.e r ecebem subsiclios em Inglat~rra,, 

a~ça, etc., os r ecebem por uma tabella em que foram classificados com a eco
~omla que as circumstancias exigem, emquanto não poclér em receber a totalidade 
b~i seus . ven.?imentos. P elo. proximo paquete e_nviarei . a v . s. u cop~a da: dita ta
t la, po1s nao me parece JUsto que os que .ex1E'tem muda no Brazll seJam con
Emplaclos com maior vanta,gem elo que os seus companheiros el e infortunio na 

. lU'9pa . 
. E mui~o pa1·a lamentar que v._· s. u não podes se conseguir a entrega ele uma 

~aite elo clmheiro pertencente a sua magestade fidelíssima, que se achava a bordo 

ea. ~ragata l zabel, e muito mais ainda mue a totalidade d'esse dinheiro ficasse no 
ral'lo l H; '1. ' torn .·c 0 LO ele J aneiro, não obsta;nte a seguraqça que se deu a v . s. a, de que 

lllb. ana a voltar na mes;ma fragata; mal posso explicar a v . s. a quanto a falta de 
ent~ tal somma, com a qnal se contava seguramente, se nos torna agora sensível; 
lll e:anto não vejo r emedio senão o ele exi·gir da legação elo Brazil n'esta côrte, 

q e Ae tor.ne a lançar em cr.eclito na cont~ ele s~UIJ magestacle ficlelissima; . 
11. fó ~ despezas de secretarta que v. s .a tiver fett? e de que me remettera a conta,. 
fo~ . Ima do estylo, lhe serão abonadas e satisfeitas . Vejo pelos offi.ci0s ele que 
sa~· por.tador o. c~r. Joaqui~ Antoni.o ele Magalhães a sensação que havia ele cau-

aht a noüma da proxnna · chega.cla ele um grande numero ele emigrados por-
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tnguezes, e não posse duviclar de que o augusto soberano d'csse impcrio darht 
mais tmla prova ela sua magnanimidade, acolhendo generosamente os portuguezes 
que fieis a seu juramento sacrificaram tLtclo quanto possuíam para seguir a voz da 
honra. Estou igualmente pcrsuaclido que as camaras e a grande maioria elos ha
bitantes livres elo Brazil não poderão deixar ele conhecer que se cobririam de 
opprobrio negando o asylo que a humanidade, a boa política e as relações íntimas 
de sangue igualmente rechtmam. Entretanto servirá para dimimür a agitação , que 
o pequeno numero ele libellistas e facciosos excita, a certeza de que por agora 
toda a emigração que ele Inglatena se dirige ao Brazil está recluzicla sómcntc a 
quatrocentos ind!v~cluos, pouco mais ou menos, pois que o resto dos que perma
neceram no deposito de Plymouth se acha por agora repartido entre a ilha Ter
ceira, a França e os Paizcs Baixos ; e só no caso, que Deus não pcrmitta, de se 
perderem completamente as esperanças de sustentar nos Açores c ele restauxar 
na Europa a causa ela senhora D . Maria II, é que os portugttezes, cuja sorte não 
póde jamais separar-se ela dita. c.,•tusa, se verão obri.gaclos a ir buscar no Brazil 
tmla segunda pau·ia, á sombra da protecção ele sua legitima soberana, cujos di
reitos nem o tempo nem a força podem fazer caducar. 

Não elevo omittir ele fazer menção elos duzentos e cincoenta soldados allemãcs 
qtte debaixo do commanclo elo coronel Sc1nvalback elevem a estas horas ter j{L 
chegado ao Rio ele Janeiro. Parece-me que os ditos inclivicluos, que foram recru
tados em nome ele sua magestacle o imperador, e escolhidos, segtmclo me asse
veram, com bastante esmero, poderão servir utilmente no exercito do Brazil, e 
n' esse caso dever{L v . s. a reclamar elo ministeri.o ele sua magestaclc imperial al
guma declaração official para que sua magestacle fidelíssima venha a ser embol
sada .(lançando-se-lhe a credito na conta que tem com a divida elo Brazil) da cles
peza co:qsidcr·avel que fez, tanto com o recrutamento, como com o transporte 
subscqucntc dos ditos inclivicluos ; no caso, por6m, ele que esse governo os não 
queira conservar, faz-se inclispensavel que v . s .n tome éonta cl'elles, buscando 
algum meio ele os dirigir ele novo para a ilha Terceira, aonde poderão agora des
embarcar sem risco algum ele encontl·o elos cruzadores inglezes ; e mais que tudo 
seria ele desejar que sua magestade o imperador se p1·estc'Lsse a enviai-os n'uma 
embarcação ele gttcrra, cuja appaTiçrto no mar elos Açores proeluziria o melhor cf
feito, sem compromctter a neutraliclacle que esse impcrio ainda espera conservar . 

. Já v. s.a terá provavelmente noticia elo acontecido com o consul elo Brazil em 
Lisboa, e convirá que aproveite todas as occasiões que se lhe offerece1·cm para 
inculcar, tanto ao governo de sua lllagestacle imperial, como ao publico, o quanto· 
6 affrontosa para o Brazil a conclucta elo governo usm·paclor ele Portugal com re-· 
lação ao unico agente quo sua magestade imperial conscrvàra em Lisboa; as res_
postas que se têem claclo ácerca d'aquella parto ela herança elo senhor D. Jofio VI, 
qtte Deus tenha em stu.t santa gloria, pertencente a sua magestacle o imperador, 
tambem elevem contribuir para excita.r o rcsentimento do todos aqnelles que não 
lllÍzerem ver com ineliffcrcnça menoscabacla a pessoa elo seu soberano. 'e v. s.a 
drtrante as sessões elas camaras, ou mesmo depois, achasse conveniente tocar 
opportlmamente estas e outras si.milhantes espocies em a1guns dos peri.oclicos 
cl'essa capital, até para rebater as falsicL'I.cles e allegações que não cleixa.rão ele 
a.pparecer em outros contra nós, é sua magastacle servida auctorisal-o a despen-
der para esse fim o que for nocessa.rio . . 

T enninarci. dando a v. s. n a grata ccTteza ele que a nqssa augusta sobcra.na 
continúa a gosar da melhor saucle, desenvolvendo-se n'ella successivamcntc as 
mais preciosas qualidades, que as pessoas encarregadas ela sua educação cultivam, 
na esperança de c1ue ella.s contl'ibuirão a resa.rcir a naç~to portugt1eza dos sacri.íi-
cios que tem feito e elos males que está soffrenclo . · 

Deus guarde a v . s .a Lonch·es, 15 ele abril ele 1829.-Ill.mo sr. João Baptistt.t 
:Moreira. =Mm·quez ele Palmella. 

Carta a que se refere o officio supra 

D. l\Iiguel, infa.nte regente dos reinos ele Portugal c Algarvcs e seus domínios, 
em nome de cl-rci, envio mttito saudar ao serenissimo c potcntissimo senhor im-



poraelor constitucional o defensor perpetuo do Brazil, pela graça de Deus, meu . ir- . 
mão muito ·amado. Estanclo installaclo no governo dos r einos de Portugal e Algnrvefl 
e seus clominios, como r egente cl'ellos, em nome ele ol-rei me11 augusto irmão, dirij o 
a ~ossa magestaclo imperial esta participação, para lhe certificar quanto cles~j o e 
ostnnarei sempre manter as relações de amisacle que felizmente subsistem entr e 
no ssas reaes familias, e ela boa intelligencia entre esse e este pa.iz . 

Serenissimo e potentissimo senhor imperador constitucional e defensor perpe
tllo do Brazil, Nosso Senhor hnja a vossa magestitcle im1Jerial em sua santa gua,rda. 
I, E scripta no palacio ele Nossa Senhora ela Ajuda, em 5 ele março ele Ul28. = 0 
NF.ANTE REGENTE; com guarda.= Visco1Jdc de Sctntanm. . 

(Sobrescripto;) Ao sorenissimo senhor imper~dor constitucional c clefgmsor per
petuo elo Bra~il1 me11 innão mJ,üto amaclo. 

Or~l~ t-.-'1. do 4-ia · 

. Pl,imouth, 19 de abril ele 1829. - T enclo obticlo lioença pn.1•a ir a Londves, ele 
hoJe em cliantc :fica encarregado do oommanclo el'este deposito o sr . coronel Ber
nardo Antonio Zagallo. Ao separar-me cl 'este comm:mclo faltaria ao meu dever se 
llor acaso não agradecesse a ,todas as pessoas que actualmente o compÕePl e que l comllozeram a cooperação que, gm:almente fallanclo, encontrei no desempenho 
( a_s ordens que julguei mais apropriadas para a melhor disciplina e boa ordem qne 
l'em~u entre os emig-rados portugtwzes; n1gtm s pequenos act'os ele closobediencia 
parc1al, e alguns leves dissabm,es occasionaclos por a.nimos inquietos, felizmente 
pouo?s c obscuros, não. elevem manchar o proceder sismlo e honrado elos que. se 
reu;nranl n'csta tena em honrosa emigraçao ; recebam, pois, pelo unico meio que 
esta ao metl alcance, meus sinceros agradecimentos como ele um chefe .que sabe 
faze1' apr eço ele suas qlutlielaclcs , e aGr eclitom que elles minoraTam em muita parte 
0 ctne esta commissão teye para mim ele arclua e ttabalhosa. = St~tbbs . 

. Officio 

ntmo e ex. mo Sl'. -0 maJor Bernarclo elo Sá Nogueira, que é portador cl 'es te' 
e .de ouü·o f:l officios, f:lc offer ecea a paJ?tir para essa ilha; c sua ma,gestacle a ra,inha 
lllruha senhora, acceita.uclo o seu offerecimento, ha por bem el e o nomear chefe elo 
f1~ac1o maior· cl.as for~as mili~<u·es empregadas 1~ guarnição e N clefe,za ela _mesma 

a. E ste offic1al, CUJ OS sentimentos ele honra sao patentes, nao pocl!e de1xar ele 
prestar tlteis serviços em a nova commissão que sua mages tade lhe confia, e ele 
~ooperar zelosamente com os seus companheiros ele armas para a sustentaçiío e 
c ~fez.a dos sagrados direitos ela mesma senhora. V. ex. a fu,rá p1•esente {v juntw pro
"'1801!~a esta r egia determinação, par<l que s~jà desde logo militarmente cl cclarada 
e . J?ost?' em p1•atica. A nossa augusta soberana Gonhece que ha precisão de pro
Vtder:_clas c soccorros pava csaa i lha, onde umí), porç~ió elos seus elignos subclitos 
1~lanteem com o- Jnais louvavel enthusiasmo e conFJtancia a honra do nome portu
g_u~z c a legitimidade elo throno. Brevemente sua magcstael e ahi enviará um offi
fi1a ~en.eral com to(!.os os meios possíveis para pl'ee.ncher as suas reaes e bene
i ctasll_lllten~ões, o que v. ex. a elo mesmo modo fará logo presente à junta para sua 
11 e tgenc1a. 
h ~.eus guarde a v . ex.a Londres, 21 ele abril ele 1829 . - Til.mo o cx.mo sr . Se
. astuto D1.1ago V alente de Brito Oa,bvoirq .. - Mm•que.õ . ele Palmclla. 

Not;:.. 

f O abaixo as: lgnac1o , tencl0 l'ecelriclo a nota que o sr: conde ele Abercleen lhe 
clez. ~ honra de elirig i1• em data de 26 ele março ultimo, deveu conformar-se ao 
/ .

8,eJo que s . ex. a n 'ella exprime, e guarclar silencio até á chegada elo sr. Guer
e eu: o, que o embaixador ele sua mag·estacle britannica no Brazil annunciava como 
lncarr egado ele uma missão ela parte elo imperatlor D . Pedro. E sta chegada teve 
ogar, emfhn., depois ele longa espera, e ·o abaixo assignado se acha agora em · 

17 
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círcmustancias de assegurar a s . ex.'t, o . r. conde de Abercleen, que o SJ'. Guer
r eiro não v em encarregado. de missão algmna cliplomatica,, c que os elcr;l)n.chos, 
ele que foi p01·tado1·, confu·mam, pelo conh·ario, os plenos pode1·es ele que o abai:xo 
assignado já se achava munido pan\ reclamar em favor dos direitos ele sua. ma
gestade ~ minha ~c Pm·tn&"al, c h"ata1· ,<L't pal'te de seu augusto pac c tut?r toc~os 
os negocws r elativos aos mtcrcsses c1 esta sobe1·ana. Sua magestade bnt.'llllltca 
recebeu provas sobejamente constantes e Te iteraclas elo ap1·eço em que sua ma
gcst.ade o imperadm· do Brazil tem a sua arnisade e da disposição qne sente sem
pre pa1·a abraçar os conselhos q1~ esta amisade ~he dieta, c po1· isso não dnncl~ 
um momento de que as protestaçoes, que o SJ.:. YlSconde de trangforcl recebeu a 
sna chegada ao Rio de Janeiro, fossem inspiradas pela mais cabal confiança na 
sabedoria elo augusto alliaclo da casa ele B1·agança, e feitas com a sincera intenção 
tlc acloptaT1 para o ajuste dos ncgocios ele Portugal, os meios de conciliação c1uc 
poclessem ser-lhe propostos- e que não foss m incompatíveis, nem com a sua con
sciencia, nem com a sua honra. T aes eram igualmente as insh-ucções qne têcn1 
r egulatlo a condncta elo abaixo assignado, e taes ainda sao as ordens positi-vas que 
clle acaba de receber ela parte elo imperado1· seu amo, segtmdo as qnaes se acha 
auctor isado a concluir qualquer ananj o que tenha por fim o Testabelccimento de 
sua magestade fidelíssima sobr e o throno que lhe pertence, corotanto que o casa
mento cl'esta joven princcza com seu tio o infanto D. Miguel não sej a uma con~ 
dição !l'este arranjo, pois quo por mua. parte o proprio infante fni o primeiro a. 
romper, por seu odioso procedimento, o contrato d 'cs te casam ento e p ersiste em 
n ri o o querer, e por outra a religião c a tcmurü paternal elo imr eraclor nfio lhe 
}JeTmittcm o conceder de novo a mão ele sua filha ao roubador da sua corôa. Esta 
xigencia é a unica que abaixo as. ignado tem ordem de emmciar formalmente, 

ella é fundada sobre o sentimento que sua magestade irop01·ial tem dos sons 
deveres de ·pae c de tutor. E ste sentimento não pócle dcixm· de se1· comln·eh en
diclo c apreciado por sua m'agcstacle britannica. D esgraçadamente 6 a concliçâo de 
que se trata a primeira elas que verbalmente foram enunciadas por s . ex.a o s1·. 
conde de Aberdeen ao abaixo assignado, como contida nas insh"llcções que· ha-

. viam sido dadas ao sr. visconde de 'trangford, e como devendo servir de base ao 
11;j ustc definitivo dos negocios de Pol"tugal. E sta alliança, que s. ex. a o sr . conde 
c.1c Aberdecn declarou dever consiclerm·-sc inteiramente como o Tes1lltaclo ela de
terminação adoptada, e emmciada por clifferentes vezes por sua magcstacle o lin
pcrador D . Pedro, tinha sido originalmente aconselhada pelo desejo de assegm·ar 
um apoio e um -defensor á infancia ela Tainha D . Jaria no mas depois ela e:xpc
riencia elo que se tem passado e~n Portugal, nfio haveria n ' lia em logar cl esta 
vantagem, mais elo que mu sacri:li.cio tão re1Jugn:mte como inutil. O abaixo ass i
gnaclo eleve confessar que, r evcmlo a sua correspontlencia coro s . ex. a o sr . conde 
ele Aberdeen e r efi. ctindo sobr e o que se tem pa ado a respei to d'esta. ncgocia
çfio já em Londres já no Rio ele J aneíro, não póclc comprehencler em que con
sistem as conh'aclicções ele que s . ex. a cleclara no fim da sua ultima nota que julga 
clcver esperar explicaçEio . O embaixador ele sua magestacle bútannica recebeu, 
sem duvida, na curte elo Rio ele J ~neiro todos os signacs ele conlialichcle c ele 
respeito que sua magcstacle britannica tem direito ele exigir, e r ecebeu ali a cer
teza das di posições em que sua magestade imperial se achava ele deferir aos 
aYisos que lhe fossem offcrecidos da parte ele seu augu.·to alliado, c se achassem 
compatíveis com os dever es elo pae c ele. tutor cl::t jovcn minha. O abaixo assignaclo 
ignora se teve Jogar algttma eommunicação por escripto entre lord Strangforcl c 
o governo brazilcü·o; IJor ém; sabe que desde o primeiro momento se fez conhece1· 
a s. ex .", que achando-se o abaixo assignado na Europa, r evestido ele plenos po
deres os mais amplos, poderia haver risco de complicar esta neo-ociaçrw, t ratando-a. 
ao mesmo tempo no Brazil e na Em·opa. O sr. visconde cle

0 

trang:ford mmca, 
sem duvida, poderia dizcT que jamais se tinha concorda.cl.o, aind:L verbaJmcntiJ, 
com s . ex .a sobre algUllla ba.sc para o arranjo ele que se trata, e as seguranças 
que elle recebeu não poderiam poT consequencia deixar de exprimir, sómente mu 
sentido geral, os votos de sua mao·cstacle imperial. Estas segm·ança não se acham, 
portanto, em couh·aclicção com tuclo o que o abaixo assignaclo tcye a honra d di-
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zer officiabuentc, jú por escripto, Yt em coufe:ret1-eia com o ministerio ele sua ma
ges tacle britannica, nem com a;- certeza que elle tornã a dar ela auctorisaçrio que 

· recebeu do imperador set1 amo, para presta1:-se a tudo quanto IJw for exigido ou 
sngg_erido por s . ex. a o sr. concle de A.bercleen, no sentido :qul.is coneiliatorio, com 
a~tm1ca e justa. excepção que o abáixo assignaclo já entrnciou. O abaixo assignado 
lla0 carece ele r eferü· ele novo a S . ex. a o sr. conde ele Aberdeen o conteúdo elas 
notas que lhe tem dirigido , nas quaes, ftlJlc1all.clo-se lJl'Ímeiro sobre as obrigações 
qtte derivam elos tratados eutre Portugal o Inglaterra, e depois sopre a lJosição 
em que se acha sua magestacle britan.I)ica, em r asão çla parte clirecta que tomou 
em todas as negociações qtle p~· eoedm·anJ. a volta clp infante D. Migupl a Portugal, 
reclamou, não só apoio clirecto cl'es te soberano para fazer ç,cssa.'!' UJll grande es
candal~ político, mas ta.mbem offereceu, I)Q çasp ele-assim i)arecer necessa.rio ou 
llouvemente, concluir em nome de )'.lua magestacle o imperador do Brazil, mn qna-

c1acle de tutor ele sua magestacle a rain4lJ. .D. l\~al'ia II, um tratado especial com 
;na n1agestacle brita:nuica pam effeitt-1-ar l.l-ma rosta.JuraçãQ ·que bem fracas clifficul
t ~eles apresentaria. To elos· os esforço s elo abaixo assignaclo para obter a, coopera
çao . ele sua m~tg-estaele britannica a fim de chegar a este obj ecto tão cles~j avel, 
tendo por desgraça sido in:f'rnctuosos, e por Otttra parte sendo a condição, que 
S. ~x . a o sr. conde ele Aberdeen olha como base ele um arranjo, a lmica que o 
UJbauco assignaclo se não acha CO.Jll liberdade ele aclmittir, par ece q1te a negociaçao 
e~M necessari&mente parada~ Só r esta aQ abaixo assignaclo o exprimir a perS1:la
sao_ que tem, ele que s-qa mages ta.cle britmmica, pelo )lleno-s, quer erá guardar a 
mats _perfeita neutralidade na clesii)telligencia qüe clesgraçaclap1ep.te sobreveiu en
tre a soberana legitima ele fortttgal e o 11surp:.J,clor ela sua corôa. 

N'esta ju::;ta esperança, o abaixo assigmJ.clo tem a honra ele renpv~w a s . ex . a 
0 sr. conde ele Abercleen, os protestos d[J. sua alta consiclerp,ção. 

Laleham, em 21 qe abril ele 1829 . = Mcwq1tet; ele Bcwbacrma. =_f.,._ s. ex. a o sr . 
~onde _de Aberdeen, lJl'ill.cipal secretario ele est::J,clo. ele Stla magestaele britan.nica na 
1 epartrção elos negocias estraug·eiros . 

* 
O ~io?·ning Jmt?'1utl, 11-m dos perioclicos qt1e mais advogava a política elo go

Verno mglez, e conseguintemeiJ.te a c~usa ele D. Miguel, inse11iu nas suas colu
mnas, e o Co1·?·eio elo Pm·to tratou logo ele traduzir, o segqii)te a!1t igo noticioso: 
t . <c Londres , 21 ele abril.~ Co:nsü~-nqs que lo:ecl J3 eresforcl vae a plJ.rtir immeclia
.a:uente para Portugal, a fim ele ultimar o restabelecimento elos negocios cl'aquell e 
~elno . Não ousâmos conjecttuar• a nahll'ez[l) elas propostas q-qe s. s."- tem ele levar 
a pr~sença ele sua magest~1de o sen4or D. Miguel, mas esti1n].OS intimamente con
Vencidos de que ellas ser ão taes quaes convem á dignidade e amisacle ela Gran
Bre~anha offerecer, e ao interesse e honra do monarcha portuguez o acceitar. Ha, 
P0rem, um ponto em que confiâmos e em verdade oremos que se não insistirá, 
Sonvem a sab~r o casamento do senhor D. Miguel com a menina sua sobrinha. 

t
e tal uniã.o . se consummasse, viria a renovar~se a influencia Çlo Brazil em Por-

tlo-n,l 11 d . . J ·}' • J> 11 E ~ . o< '. e com e a to as ~s mtngas , toCLos os oc.tos e cmmes Q · a que a wcçao 
~mpen.osa e imperia.lista. E elo interesse ele Inglaterra completár a sepm:ação d'es
tes clo1s paizes, por. esta rasã.o : o governo do Brazil r eceia ela influencia ele Por
ugal, e o povo portugucz a ingerencia do Bra.zil, e estes sentimentos elevem-se 

}Pagar inteim e totalmente. O intere-sse ele ambas as nações assim o exige . 
b o~·tugal deve, como a Hespanha, ser abandonado a si mesmo, que em breve sa
E1~á vencer to elos os obs taculos e perturbações que os constttucionaes causaram. 
eft ~ ao presente está tranquillo 1 bem que pobre, e se vae restabel ecenslo elos 
d etto s das suas pmturbações domesticas ; o que sómente necessita para vigorar 
cl~ ~ovo .o seu_ com~11ercio e animar a. sua: agricultura é o r econhecimento ela parte 

o0 Verno brltanrnco elo soberano ah remante. 
n.lli_ «~e queremos o nosso antigo alliaclo feliz, pacifico e satisfeito, havemos de 
~c eru· á presente dynastia e actual ascenclencia politica. De nenhum outro modo D. P~~l:r[t pacificar f~rtugal. O povo portuguez se r euniria em torl?-o . elo senhor 
s l\'hgtwl para r epelltr qualqaer proposta fLmdacl'a nas bases ele sumlhante ca-
a:mento . D e facto este casamento foi já dissolvido pelo papa, e IJortanto ele modo 
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a.lgum podemos cntr <:-mettcr-nos a faz er I'Cnovar as suas aLrogm1a~ cstípulnç.õcs . 
ontâmos poder c1 todo confiar em lord BeresfoTd, e s. s .n, se a 1déa que faze

mos do seu cm·act r é e:xacta, é em extremo honrado c sensato para se mcttcl· 
a medianeiro ele uma causa cujos termos fossem taes que lhe dessem a c01·tcza 
ele falhar 1:!-'clla . Os portuguczcs têcm a maior confia11Ça na sua inteireza. "Nin
guem melhor que lonl B er esford conhece os negocias ele Portugal, c portanto uc
nlmm outro cliplomatico })Ocleriu. ser mais b em achado. Parte para Li..; boa na qua
lidade ele pacifi~'lclor e amigo, e nós col'Clia.lmente lhe clesejâmos mn prospero 
restuta.do .;a) 

. P la. scrLredita fôrma e outros meios que mencionaremos, pro01u·avam o.s OJ:

g1L0S do partido absolutista vcnecr a natural a.ntipathia elos portug·nczes para coro 
o antigo c"Uctaelor inglez. 

Officio 

{Extraclo do 11.0 9 i ) 

D . Joaqnini 'le Acostn c-~Iontealegre vae a sair esta noit e c conta em nove clíns 
chegar a Li sboa: é portador de mna carta de sua, magestadc catholica para sua 
augusta irmã a imperatriz-rainha nossa senhora, e pelas diligencias que tenho 
feito para indagar qual seria a materia ele que tratava, vim no conhecimento que, 
elcpois das expressões proprias da amisade e fnnqueza de tão altas personagens~ 
passa a clemonsirar quanto é vantaj{)so que se verifique o casamento ele el-rc1 
nosso senhor com sua sobrinha; e toda a carta é cscripta pelo punho ele sua ma
gestacle, que a fez ver a Acosta e a Calamarcle. 

l\Iachicl, 24 ele abril de 182D. = Conde da Figueim. 

Aviso 

Sua mag·estauc u. rainha minha senhora, tendo na mais a.Ita consícl eraçâo os ÍJ11-
portantes sen·iços c1ue Dw ha feito o batall1ão ele caç.adores n. 0 5, de que v. n)..cc 
é c"Ugno comroandante, portanclo-se coro o brio e denodo que desde longo tempo o 
caractcrisaro, e du.ndo o mais nobre exemplo ele fidelidade á legitima sob01·an:~ 
quando desgraçadamente umn. parte da força a.rroacla seguiu o partido da r ebel
lião : foi servida dar a tão clistincw corpo o mais 1·aro t estemunho ele granc~e 
apreço que faz ele t~:o assignalaclQs serviços, euviando-ll1e uma bandeira em Cl1J~1. 
bordachu·a trabalhou com suas proprias e regias mãos ; dom singularíssimo e nunca 
feito até agom. Sua magestacle espera que v . m.cê faça aonheceT ao valente bata
lhão ele caçadores n . 0 5 que a mesma augusta senhora lhe faz a maior honra q~te 
p.ócle fazer-se, e que es ta banc1eira, momuuento dn r egia m1.mificencia e elo 1uento 
sobr e que clla se empreg·ou, eleve servir-lhe de incentivo para continnar em sen 
cligno porte, seguindo como até agora a vereda ela honra e elo ele ver. O que, ~lc 
ordem de sua magcstacle, coromtmico a v . ro.cê para sua iutelligencia e satisfa ção, 
c para que seja publico aos offi.ciu.cs, officiacs infel'iorcs, cabos, anspcçnelas e sol
daclos do bata.lh~to ele caçadores n . 0 5. 

Deus guarde a v . m .cê Londres, em 24 ele abril do 1829 . = .Manzuez de PaZ~ 
1nella. = , ' r . commandm1 te elo batalh~io ele cas:aclores n. 0 5 1. 

Car-ta 

Lonch-cs, 25 ele abril ele 1829 .- Senhor:- Em clnta ele 15 do mez corrente 
tiYe a· honra de escrever a vossa mngestacle, dando-lh e parte da nlinha chegada 
á Europa, e elo estado em que achei os negocias ele Port11gal, e opinifto que cl'el
les formei á vista elos copiosos csclmecimcntos que r ecebi. Hoje mn clcvm· m;:t.is 
arcluo, porém ainda roaii; importante, me obriga a falbr a vossa roagestacle sobre 

1 Na ed ição elos Despachos e CO I'?·espondencias vem muito alterado, clh-crgimlo n.té na elnt::t, 
mas julgâmos mais authe!1tico o original que serv in para a copia. AsseYera pessoa com}Jetcnte 
que a uaudcim foi consumida pelas chammas em a noite de 24 ele jtllho de 1832, quando os ti·ll.
dcs lauçar ::tm fogo ao convento de S. Fntucisco da cidade elo P01to, onde o referido batalhão se 
alojárn. depo is da ba tnJba ele Ponte Ferreira. 
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? ~CSlllo ass umpto, purém em diver so seniidt>-, sempre com aquclla pureza ele 
t.ntenções e com a franqueza cb verdade qu:c todo o s ubdito leal e v.:el:claclcira-
lnent<'.l zeloso eleve .a um soberano tão generoso e tão magnanimo. · 

A vigorosa r esolução que vossa iua:gestacl e t0mou ele r eassumir a corôa p(')r
tug;ueza por haverem: caclu.caclo a,s condi-ções da sua abclic~ção, e por ser f'Lmdaclo 
em falsa causa. o decreto ele 3 ele março· elo anuo pa.ssadoJ era em si mesma Ílm· 
dada em direito incontestavel; porém, infelizmente, acha-se em contraclicção com 
actos _mui r ecentes, emanados elo governo de vossa magestacle, mua. natur.eza 
ton1; lllexequiveis toclos os clecretGs ele que eu fui port~t:lo~·· ... 

I or uma nota de 9 ele outtlbt·o· elo anuo: passado; clmg tda a todo · o col'po di
plomatico pelo ministro ele vossa magQs tacle em. Lendt:es, foi communicado a to- · 
dos os governos que v ossa magestade, não obstante todos os acontecimentos pas
saüos em Portngal, e sem eBJ.bargo· da cliffi.cuMacle- que, movidos por aquelles 
1l esmo.s acontecimentôs1 os ministr0s de vossa magesta.de ·na Europa hav.iam ti elo 
~ e .. notlfic_ar ás ()Ôrtes amigas O decreto de 3 cl.e março1 queria tbcla"\~a C!J.Ue es-te 
osse valroso1 como tal o r eputava., e r ecoriheCLa a senhora. D. Man a li por c 

colr:o rainha r einante de Portugal. Uma tal conunnnica~ão; ela qual induo aqui a 
00P1a1 presuppõe a ratificação1 com inteiro conheciment0 ele Cêousa1 d'aquelle ele· 
cret\)1 c pretender-se agora anmulal-0 é contrari0 a. este ultimo acto, cessa ele ser 
~melado em bom direito·1· e clá a.es gabinetes eun~pens justa occasião ele se quei· 
~Uirem. de ser lac1ibr.iaclos1 c até ele se oppor em por q.uaesquer meios á ex eouçao 
c: um acto que somente podia ter effeito] estando fora clo:-alcance de toda a .objec
çao bem fundada. . 

E stas e outras rasões feram mui seria e maduramente ponderadas entre mim: 
e <os marquezes de Barbacena e ele Palmella1 e unanimemente concorcHmos qm 
que em occa.sião de tanta. trauscendencia1 para obedecermos ús vcrclacleira.s in
tenç~es de vossa magestacle e1·a forçoso que nos abstivesscmos ela litteral obscr
va~CJ.a elas sua.s ordens1 e n 'esta conformidade passê1mos a indagar qual seria. o 
llJ:ew 111ais legal e m·ais segurt!l para chegarmGs ao fim que vossa magesta.de se 
propuz. 

~· As rasões que fic-am expostas1 as outras que se pocle1n cled'll3-ir ela proclama
~'to, que vossa magestacle dirigiu aos portu~uczes já ~epois ela iH.Stl~rei çã0 dG> 
~lto] e o facto (le esta1· a. senhora D. lVIarJ.{b li r eeebrda e r econheCLda por cl

re1 de Inglaterra como rainha r einante, e como tal tacitamente r econhecida pelos 
outros goveTnos1 tanto assim que n:essa qualidade veiu seu r eal nome lançado 
no almanach r eal ele França para o anno corrente; todas estas considerações nos 
conuenceram ela nec'essidade ele acloptm:mos por base forçosa a continuação ela 
qha clade ele r ainha 1:ei:nante na senhora D. Maria II; e como esta augusta se
n, ora;] apesar ela sua menoric1a.cle

7 
t em em si ra.clicacla a plenitude elo poder r eal, 

~- ella devem residir todas as attribuições e faculdades necessarias para se reme
~ Iarem· os males que a.ffiigem Portugal1 e que nem podem ser remediados pela. 
Interven N ~ ~· • 1 1· "' d 1 · d di . . . ça.o CLas camaras1 q11e nao ex1stem1 nem p e a app 10açno as ms o -
1 
elto publico portuguez-1 por estar. em ele facto todas conf~mcl1cbs· e tra.nste>rnaclas 

pe a obra ela usurl)ação .. · 
.. Ve~·clacle seja que a senhm·a D. Maria II é menGr e impubere segundo o di
bet~o Ctvil; porém em. Portugal não ha lei alguma que marque idade para os so
cl:~:nos s~rem havidos p0r puber.es,. e sua magestacle ficlelissíma tem j á bastante 
id d nvolv1mento das faculclacles mtellectuaes para saber o q:u.e obra; a falta de 
e a e póde sex supprícla pela outorga e auctoriclacle ele seu augusto pae c tutor1 
ll a ;na. falta ele experiencia pó ele ser r emediada pela assistencia e conselho ele 
g m lJ enlpotenciario ele seu augusto tutor. Sua magestade por este meio não pócle 

overnar> mas pó ele (o que é muito diver so) noJillear uma r eo·encia que governe 
em sen 1 p o e d r~a n:ome. or este modo em França1 por morte ele el-r ei- Helíl.riqme IV 
a. e cl~ret Lmz XIII1 seus .su:ccessores, não obstante suas poucas idades, foram 
g~ farlamento d? París . e a? i a.pprovaram e confirmaram a nomeação de re
fl n es :para o remo; a htstona ele Inglaterra offe1·ece ex emplos :inu:ito a:nalogos1 
1:0 

em dtplomacia c no direito elas gentes positi v0- estes precedentes são de pocle-
80 argumento. 
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O marqüez de Barbacena ex igiu qüe se rcdigissc:in prqjectos elos actos necea
S{trios para esta tranfmcção, c em consequencia redigi: 1.0

, um decr eto motivado, 
pelo qual vossa magestacle, com_o tutor ela ~cnhora D. Maria li, a auctorÍSiL par31 
a creação, nomeação e regulação ele uma rcgencia que e~ seu real nome haJa de 
governar os reinos ele Portugal e Algarves c seus dominios ; 2. 0 , plenos poc1er~5 
ao marqtieZ~ IJara no acto cl'aquclla creaçãd, nomeação e regulação, assistir e eli
rigir _süa mages tacle, e espeéia.lmente auetorisar em nome de vossa magcstade .o 
qLte a] i se obrar para aquellc :11m; 3. 0 , fuiaLuente, luna C[~rta c1e gabinete, partt
cipanelo a cada um elos soberanos da Emopa a r esolução ele vossa magestaele, c 
p clincloolhes o reconhecimento elo novo governo . Será para mim grande vcntm·a 
qúe "\rossa inagestade se clignc a,pprovar, mandai' expedir c ássignar estes actos 
tão importantes. ~ 

Se -a r egeneià àss im creacht. vier a f~Lltar, póde-sc cl'car outra pelos mesmos 
meios, c voss~L magcstade conservando jlUlto a ella constantemente tlill embaixa
dor ou agente diplomatico, homem Virtuoso, de firme caracter, e sobretuclo ze
loso do serviço ele vossa magestade, e:kigindo ser informado regularmente c1a 
marcha dos negocias, e não abandonando jamais uma cansa que por tantos tib.uos 
é sua, não tem que temer abusos nem prcvaricaçfLo ele üma r egencin1 cujos mem
bros -derivam toda a força presente e todas as f1Lltmas esperanças ela vontade ela 
soberana que estl.'L debaixo ela tutelá c guarda ele vossa magestade . 

Sendo o tempo o mais importante elemento ele a~çrio, perder algum n'csta im
portante occasião seria atraiçoar a confiança ele vossa magestacle e a causa ela se
nhora D. Maria li, c po1' isso, logo qüe se haJam alcançado os meios pccuniarioa 
ilidis}Jensavcis, a r egencia vae partir pm'a a ilha TeTceir~ p~ra ali estabelecer o 
cent1'o da emigração e das futuras OIJerações, providenciando descle logo o que 
for mais m·geilte1 esperando; porém, que cheguem às diplomàs assignaclos por vossa 
magestade, para com a sua publicação se dar a saber a origem e extensão elos 
_poeleTes da mesma regencia. . 

O marquez ele Palmella, 1manime càmmigo em intenções e em opinião, assi
gna esta cart.,'l., e ambos pedimos a vossa, magestaclc que nos conceda a honra c1e 
beijarmos a süà augusta mão, c ele renov:irmos os protestos da nossa constante 
e inabalavel :fidelidade. 

Deus guarde a vossa magcstàcle. = JJ!Icwqu'ez ele Palm'ella= J. A . G-um·1·ei?·o. 

Officio 

Íll.mo e cx.mo sr.-Por orelcm ele süa, magcstacle a l'ainha_minha senhora re
metto a v. ex.a a copia inclusa elo clecreto ela data de 5 elo corrente, pelo qual a 
mesma augusta senhora, attcnclenclo aos impor.tantes serviços que o batalhão ~e 
C>açadores n. 0 5_lhe tem prestado e contimí.a a prestar n'essa ilha, havendo bno
samente pügnadi:J pela manutenção e defensa ele seus sagrados clireitos 1 foi ser
viela conceder ao dito éol"po uma bandeira conforme a descripção constante no :re
ferido decretti, que v. ex.a fui'á publicar com a devida solemnidade, procedendo 
n'este acto como é de costume em taes circumstaneias1 e fazendo dar ~1. outorga 
cl,e sua magestade aquella importahda e vãlor que tão eminentemente a caractc-
nsmn. _ 

Deus guarde a v. ex:. a Londres, 25 ele ab!·il ele 1829.-ru.mo c ex. mo sr. conde 
de Villa Flor. = 111aTquez de Palmella. 

Offi.cio 

Íll.lno .e ex.ino sr.;_A rakha m.i4a senhora, tendo attcnção a quanto conv~ro. 
ao seu real serviço e ao ela monarchia legitima chamar aos seus deveres o m.a1or 
munero de officiaes, tanto do exercito COll).O ~la armada, e especialmente os co:n
ip.anclantes de . corpos, governachn·cs de 'clist'rictos e lagares fortes, ou de naviOS 
ele guerra, e desejando que t.'l.es serViços sejam convenientemente r emlmerados : 
auctorisa à v. ex.a para em seu r eal nome prom.etter as r ecompensas de postos, 
honras ou clistincções que v. ex.a julgar convenientes e proporcionadas <l impor-
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~a~cia c~o servl.ço, , na ccd eza ele qüe .similhantes promessás ser tio exadan'lel'lte 
Iatlficadas por sua magestacle. O que communico a v. ex. a, ele ordem ela mesma 
senhora, para sua plena intelligencia e observancia. 

Deus guarde a v. ex .a Londres , 26 de abril de 1829.- Ill.mo e ex. mo sr. conde 
de Villa 1!--,lor. = JJ1a-J :qu ez ele Palmellch . 

O:fticio 

!li. mo 'C .e:t.m'O sr.-A r·ainha minha soberana, t enclo na mais alta consideração 
l~ nnportantes serviços que lhe prestou a jlmta ·provisoria elo governo ela ilha 
. ercena, pela firmeza, honra e lealdade com que se houve nas tão criticas e p e

rtgosas circmnstancias em que a sobredita ilha se .achou: determinou concecl er 
UQs n1embros que foram ela referida junta provisoria aquellas graças, distincções 
e mercês de que são credores pela importancia elos seus serviços . Em virtude do 
qu.e v. ex. a me r emetterá, para ser presente a ·sua magestade, uma conta por ma
~e~['a .de informação _com o seu _parecer, na. qual ~spec~:ficará as. circumstanci_as ~le 
a a um, o seu tempo de serVIÇO e as mms quali:ficaçoes que Julgar attendive1s

1 
fa~·.a dar de tódas um cabal conhecim·ento fL mesma augusta senhora. E v. e;g: ,a 
ata ela presente ordem r egia o uso que achar conveniente, :ficando auctorisado 

para annunciar desde já as bene:ficas intenções de sua magestadc. 
d .J?.eus guarde a v . ex.-a .Lonill·es, 25 ele abtil ele 1829.- Ill.mo e ex. 1110 sr. C'Onde 

e 'llla Flor. == Ma?·quez de Palme.lla. 

Ofticio 

. IU.mo e ex .mo sr.-Tomada, como jú annunciei a v. ex)l:1 a r esoluçfio ele en
Plar para esse r eino um certo nmnero ele portuguezes r efllgiados, que :ficantm em 

lynwuth, r es to elo depo sito que n 'aquella cidade estivera, me dirigi ao embaJi
:lracl~r de sua magestacle el-rei elos Paizes Baixos n'esta côrte, p elo teor ela com
lD.ttutcaçrio que por copia r emetto a v. ex.a, c cl'elle houve visaclo o passaporte 
con:esponclente, em consequencia elo que nada :ficou restando mais elo que pôr em 
effeito . a mencionada resolução. Passaram-se, portanto, as ordens n ecessarias para 
a partida dos r efugiados, e no dia 21 do corrente se fez á véla elo portu ele Ply
lD.O~tth o navio Ilayden, levando a seu bordo, com destino lJara Ostencle, duzentos 
e Cincoenta inclivicluos. Comtuclo, obrigado por ventos contrarios, arri-bocl ao p1esmo 
pobto, ele onde, se ainda não saíu, novamente saírá logo que o tempo o permitta~ 
e reve provavelmente chegará ao seu destino . · 

Tor~a-se por consequencia inclispensavel que v. ex. a, sem perda de tempo, tome 
;s ~necliclas necessarias para q_ue o encarregado da clirecção dos portuguezes r e-. 
tg'I~clos ache em Ostencle pessoa a quem se dirija para o desembarque e arra,njo 
dO~ mdivicluos que conduz, que O apresente ás auct?riclacles 1-<;>Gaes q ne C~evem 
d at -lhe as ordens de partir para o logar que lhes haJa de serva· de cl epo~Ito; e 

e fornecer-lhes1 á conta elos subsiclios do corrente mez, por mão do r efendo en
carregado, algtun pequeno auxilio pecuniario para as inclispensaveis despezas do 
111~~ento; pois nKo é possível enviar-se eles ele j á por esta embaixada o nnmerario 
~leciso para tal objecto . Ctunpl'e igualmente que v . ex.a procure ~bter que al
guma casa ele com:inerciq se preste a fornecer mensalmente ao director a quantia 
nec~ssaria para o pagamento cl<J subsidio que é r egulado conforme a tabella, cuja 
d.~ala tambem r emetto inclusa' a v. ex.a, acceitanclo letras pelas quantias despen
cl~. as, sobre esta embaixada, aos prasos mais longos que possível seja. O mesm{) 
d~~ector apresen_tará a v. ex.a mensalmente .uma conta e os c?mpetentes 1:e?i~os 
P clespezas fmtas ; e a sua correspondenma com esta emba1xada será clm:gHla / ·:h· ex.a, bem ·como a v. ex.a r emetticlas todas as ordens de sua magestade a 
a1 a que houverem de se lke enviar. 

d ~ pessoa que sua magestade houve por bem nomear para ser encarregacla 
da cyrecção elos refugiados· p<;?rtuguezes n'esse reino é o m.a1:echal de .campo gra
b u~:,o Francisco de Paula ele Azereclo, cujas ft.tncçõ es têem por objecto a cli:stri-
tuçr.o elos soccmTos c a conservação ele certa ordem e policia inclispensaveis lJara 

I -
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hnstentar n, hn.nuonin. interior e obccliencja ús l is c auctoritlaJes do paiz, como 
~:~c praticou cru PLym0utb, sem offensa e antes a bom contento das mesmas aucto
ridadcs; c leva para se rc.gular no serviço ele que é incumbido as Ü1st.rucçõcs de 
fJtlC a v . ex .a rem tto copta . 

Resta-me sómcntc acrcseentar qllc havendo-se cxpeclido passaporte para cln- · 
zcntos quarenta c oito ineliYiduos, porque fôra e:te o munero que ele Plymouth se 
enviou appareceram no mom ento elo 9mbarque mais seis, cujos nomes ainda se 
ignora;u; c como por isso se torne in:ipossivcl r emc ttur-sc-lhes j :í. passaporte, 
v . ex . a terú a, bondade tle prover sobr e qualquer embaraço que cl'es ta. falta posstL 
occa::Jionar-sc, na certeza de que o dito pa saporte será enviado com a maior bre
vidacle . 

DcLlS guarde a V: ex . a L ondres, 2!) de abril ele 1820.- 111.'"0 c cx .mo sr. Luiz 
Antonio ele Abreu c Lima. = JJ!Iarqtte:z de Palrnellcb. 

Officio · 

iu.mo c cx .mo sr .-O coronel Francisco li:Ianucl Patrono é porta]or cl 'este offi
cio até Ostcncl e, ele onde, assim que chegar, o enviará ·;t v. ex .a Eatc oJfic.ial v~Le 
cncarrcgaelD provisionalm~tc da dirccçíio ele clttzentos cincocnta c quatro cmí
gmdos portuguezes que dn ordem ele sua magestade a rainha minha senl10ra vão 
residir n'essc reino . Sobre este objccto mais largamente escreyi hoje a Y. e~ . ", 

talv z que ao t empo cl.íl r eceber e ·ta participaç~io est ja entregue c1 aquclle ofli-
io. Por es te moti.vo cumpre-me súmcnte recommenclar a v . ex. a o prompto cnl

prcgo de p~·ovideneias pnnt o desembarque ç momentaneo arranjo elos refugiados, 
tl6s q_tiaes lia seis para quem se não e:xpecliu ainda passaporte p or terem acres
cido aos primeiros dhzcntos qum·enta e oito que se relacionaram, e ignoram-se os 
seus nomes. \ . cx .a terá a bondade ele occorrcr a alg·nm emb~·aço ctue r esulte 
cl'esta, cliffcTença, na certeza ele que breve lhes será enviado pa.ssaporte . Este 
officio tem, portanto, unicamente por objccto os primeiros arranjos de descmbar
qtte; c se acontecer que v . ex .a nfio tenba a tempo r ecebido o o:fficio, ele que 
acima fiz menção, antes de se haYcr designado o local para o deposito, v . ex.n 
. e servirá de dar ao coronel P atrono as instrncçõcs que lhe parecerem eon,·e
nientcs emquanto não chega o citado officio c o marechal ele campo graduado se 
não apresente para tomar a clirccção elos referidos emigrados . · 

Deus guarde a v . ex.a. Londres, 25 de abril ele 1829 .- Ill.mo c cx.mo sr. L1úz 
Antonio ·de Abreu e Lima. =.Marquez de P alrnella. 

Pur'taria 

Teuclo os Jttàl ihtencionadbs e i'ebeldes elo legitimo governo da augusta rainha 
fidelíssima a senhora D. Maria II promu·ado espalhar vozes (quacs as de que o 
tyranno e usurpaclor ele Portugal havia promulgado um edito pelo qual perdoava, 
não só aos solclaclos , mas tambem aos officiaes que se alistassem debaixo das 
suas barl.cleitas, c pot isso é que as cousas iam bem), vozes estas , se bem que 
ful sas, clestituidas de furrclamento e dignas só. de r eb eldes; comtuclo que bem ma
nifestam os maleYolos fins a que sct1s auctores so dirigem; e sendo neccssario, 
nas actuaes circumstancias, cortar pela raiz qualquer gcrmen ele discorclia, e mlúto 
mais banir ele entre os subclitos :fieis á mesma augusta senhom e ás instittuções 
outorgaclas por seu augusto pac o senhor D . Pedro IV, quando rei ele Port tlgal, 
aquellcs portug·uczcs que, tendo-se tornado pelo .seu comportamento indignos cl'cstc 
nome, são credores do mais exemplar castigo : ha por bem a junta provisoria en
carregada ele manter a legitima auctoridade de sua magestade (que incessante
mente véla pela aonservação do socego publico como primeiro b em) crear, em 
seu r eal nome uma connnissão militar composta elo presidente e vogaes constantes 
ela inclusa relação assignGcla por Theotonio ele Omellas Bruges Avila secretario 
encarregadp ela t'epartiçãG ele guerra t, a qual, conhccencl'O quem é ot; são os os-

I Ficou assim C'Omposta: Fecho de 'oi.tsa 'Canavarro, coronel de c.1.vallal'ia (Jue identc) : 
Filippc Thomaz RibciJ:O, coronel graduatlo de Í1ú'aut'cria · J osé l\l:u·ia de B:ll'bosa c .àboúm co-
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}Jalhadores cl'estn,s ou ele outras similhantes -vo-zes, e sentenciando-os sunnnaria 
0

. marcialmente, pnutique com elles o que dispõe o decr eto de 13 ele janeiro ul
tnuo, elo qual se envia copia e faz parte c1'esta portaria, executando-se immeclia
t~n;ente a pena que a commissão lhes irnpozer por sua sentença, da qual não a.clmit-
tínt ~ppellação, aggravo ou r ecurso alg·um. . 
, Sala elas sessões da jtmta em Angra, 28 de abril ele 1829 . =Presidente, O 

Commendador S ebast·ião Dmgo Vctlente ele B1·ito Cab?·einb=João José ela Cttnha 
Fe?'raz=José Anton·io ela Hilvct To1·1·es= TheoiO'I'ItÍO de 01·nellas B?·nges Avila. 

Oflicio 

(N. 0 72 rcscnailo) 

t IU.mo ~ex. mo sr.- Em continuação ao clespaého ·rescrvac1o com a data ele hoje, 

1
enho a chzer a v . ex. a que procmou ter üma entrevista commig-o um negociante 
~os E stados Uniclos da America; Jos. VV. White, o qual me disse que o impera-
or elo Bru.zil fazia cliligencia para achar quem quizesse nos E stados Unidos en

:arregar-se ele fa,zer um armamento ele tres ou quatro navios ele guerra ~ ele tres 
h quatro mil homen s, para serem mandados contra Portug·aJ, fazendo os emln·e-

encl eclores as cler;p ezas todas agora, e serem depois inclemnisaclos por Portugal, 
110 caso ele bom exito cln expeclição; não entro mais n'esses detalhes porque o 
~~sino White me disse ter escripto a v . ex. a, clizenclo"lhe isto mesmo ; só direi o 
JUJzo que f~tço cl'este suj eito, que me parece homem seriu, e que não impõe n'este 
las~, porque é provavel que os negociantes que se encarregassem de tal especu
tçao quizessqm saber as probabiliclacles quo ha pró e contra, e para isso consul-

n.ssem os seus amigos na Europa, onde melhor se podem ter cunhecimentos n'este 
caso i esM elle, segundo me disse, persuadido dos direitos ele el-rei nosso senhor, l' qnc, portanto, o procedimento seria injusto, e ainda que não fosse este o motivo b ~ssa visita, n em por isso deixaria ele acreditar o facto, poi ~> que o poder ei attri-

lUr a .quer er ter conhecimento ela maneira por .que este governo veria um tal 
ac~ntecunento1 e que partido tomaria, o que cu }Jrocurei fazer-lhe ver claramente 
~c a conclucta d' elle, em casos que coiu este poclem ter algmua paridade, e pa
~ e~eu-me convencido ele responder negativa,mente aos seus amigos, que o consul
tal~m i comtuclo julgo sem1n·e conveniente estar prevenido para outra qualquer teu-
ativa, conhecidas as intenções elo imperador elo Brazil, ou de quem o aconselhe. 

Remetto copia da r esposta elo consül geJ:aJ ele Cork ao officio qu1e lhe fiz em 
consequencia elas ordens de· v. ex. a · · 
ele s~ens guarde a:v. ex .a Lonches, 29 ele abril de 1829,- In.mo e ex.1110 sr. visconde 

antarem. = Visconde de Asseca. 
Aviso 

f El-rei nosso senhor tem sido informado que tanto n'esta capital, como em clif
cl~~·entes log:"'r~s elas provi~cias .elo re_ino se t êem pos~o em pra~ica muitos pr?ce
l nentos crnumaes, que n ão tenam tido logar se o zelo excess1vo da,s auctonc4'l.
~ · es que os têem 1eterminac1o, assim como d'aquellas que os têem praticado, não 
/Vesse concorrirlo para incluzil-as, umas vezes a empregar os mesmos procecli
~~~tos~ fundados apenas em c~er:_uncias anonymas, que quasi .sempre clerivan;t ela 
e 0~a~ça e outras. obs:~u·as pa1xoes, enc~?m·!as COIJ?- apparenc~as de be.m pubhco; 
j 

1
.It:as vezes a mcp.unr de factos, que J::L nao podiam ser objecto ele mdagações 

etc .lctaes, ou porque se achavà.m comprehencliclos nos regios indultos, que ma•n
q U!Iam cessar no conhecimento ele taes factos anteriores á sua publicação, ou por
c~lef 0 m!?smo conhecimento ele. nenhum mo elo podia, sem excesso e gravíssima 
~ .·Llsão, comprehenc1er-se na execução elas ordens, que sómente :mandaram in

~~·~b d?~ facto s, IJelos quaes clirecta ou i:Q.clirectamente se tivesse concorrido para 
elhao, que se des envolv-eu depois ela venturosa epocha em que· sua mages

l'Onei ele T . 
col'ou 1 mi. lCias ; L ui~ Garcia Bivar Gomes, idem; Mauuel ele Sousa Rebello Raivoso, tenente 
Scnã~ ele cavallaria; João. da Silva Senão, nlajor de cavallaria (vogaes) ; Peclro da Fonseca 
ce11t . Yelloso, adjunto .ela r elação (relator).- Alguns cl'cllcs na assignatlU'a das sentenças acres
docualam outr?s. appelhdos de que us;wa.m, mas nós aprcscntâmos conforme está cscripto nos 

~lentos ongmacs. 
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tacle foi restituído a estes Tcinos, tomando o governo cl' clles; c cflwrenclo o 1nestno 
augusto senhor por estas justíssimas considerações occorrer com providencias op
l)Ortunas, que, atte:ridendo e pondo termo á ancieclade das famílias, manifestem 
ao mesmo tempo a sua real clemencia e desvelndo múdado pelo bem dos seus 
fieis vassallos, é servido oxdenar: · 

1. 0 Que reg1.uanclo v. s. a as disposições que deva faz ex a bem da policia ge
ral do r eino, que lhe está c:on:fiada pelas determinações do alvará ele 15 de janeiro 
de 1780 em todos aquell_es casos que, na conformidade do mesmo aJvaní, excede
rem os limites da sua jurisdicção, v. s .a dê conta por esta secreta~·ia ele estaclo, 
l)ara conhecimento e resolução de el-rei nosso senh01·, informando regularmente 
ainda cl'aquelles que tiver decicliclo por se achar para isso auctorisado; 

2. 0 Que por simples demmcias, maiormente sendo anonymas, se não empre
guem procedimentos que só quadram ao crime verificado ; mna denuncia, não pro
duzindo mais que mn indicio, não póde, sem gravíssimo risco e pertmbação, 
tomar o logar de prova, posto que preste ftmdamento para precaução e para pos
teriores investigações do facto clemmciaclo, que se desvanece ou fortifica pelas 
mesmas investigações . 

Sua magestade quer que haja a mais constante in:8.exibilicladc contra os cri
mes provados, ordenando mlúto positivamente a v . s. a que contra estes, seja ele
pois ele acontecidos ou seja no flagrante clelicto, p1·oceda e faça proceder com todo 
o rigor elas leis; mas ao mesmo tempo é ela sua soberana intençao que emquanto 
elles se não acham verificados pelos meios que as leis têcm estabelecido, a acção 
ela policia ostente, como corresponcle aos fins ela sua instittúção, segurança e am
l)aro aos bons contra os culpados, não empregando procedimentos que possam 
conftmclir uns com os outros . 

Determina, outrosim, sua magestacle que, devendo produzir inteiro cffeito os 
regios indultos concedidos por cleli.ctos anteriores á sua publicação, por elles se 
não faça procedimento, .nem ainda inclagaç~io alguma jnclicial, como por cli.fferen
tcs vezes se tem praticado, em manifesta contraclicção com os princípios ela ele
meneia c ela política, que persuadimm a publicação elos mesmos indtutos. 

O que tudo, ele ordem ele el-rei nosso senhor, participo a v. s. 11 para sua intcl
ligencia e devida execução, e para que assim o faça executar pelos ma.gistraclos 
que lhe são subordinados, dando-lhes conhecimento d'estas resoluções do mesmo 
augusto senhor. · 

Deus guarde a v . s.a Palacio ele Queluz, em 30 ele abril ele 1820. =João ele 
:Mattos e Vàsconcellos Ba?·bosa de JVI·agalhães.= Sr . José Bar~ta Freire ele Lima 1

• 

Ordc1n do dia 

Plymouth, 30 ele abril ele 1829.-Para conhecimento dos interessados se tran
screve a tabella elos auxilios que· competem aos inclividuos. que elegeram ficar em 
Plymouth, e bem assim aos que partiram e houverem ele partir para Ostencle. = 
BM·nm·do Antonio Zctgallo . 

1 Com rcfcrencia a vinganças e arbítrios, que at6 o governo oste11sivamm1te estranhava, 
eis-aqui um trecho da IiisloTia da guernt civil: Os mcthodos de perseguição excogitavam-se 
todos os dias; os carcereiros extorquiam aos presos sommRs de dinheiro, a titulo de occuparem 
cm·tos Jogares dentro das p1·isões; os agentes da policia faziam-se pagar pela outorga da su(L 
clemencia, >cndcnclo protccçào a quem melhor lh'a recompensa>a, e quando os indivíduos não 
podi~m disfarçar-se para emigrar, compravam uma licença po1· preços regulados segundo a 
qttaltdacle da pessoa. Desde então todos os que exerceram auctoridadc no tempo constitucional 
e gosavam ainda certa consiclc~·ação; todos os que por qualquer modo censuravam os excessos 
do partido vencedor; todos os que tinham inimigos, malquerenças e odios, receiaram ser envol
vidos na perseguição geral e levados, no meio de t.J:atos e baldões, ás cadeias por uma popu
laça infrene e tumultuaria. As delações e as denuncias falsas fomentaram-se entre os memb1·os 
ele uma mesma família, vendo-se assim o triste exemplo elos amigos e irmãos se atmiçoarem I"C
ciprocamente, os CI'eados aos amos, e até pessoas houve em quem a moclestia e recato se olhava 
como l'equisitos essenciaes patra merecerem a estima e veneração do outro sexo, que folgaram 
em presenciar as execuções políticas! . .. Sacerdotes indignos do seu alto ministerio, de que 
quotidianamente abusavam, tambem não duvidru:am toma,r sobre si o papel elos mais ferozes 
}Jartidistas da uslll'pação, augrnentanclo o numero elos demmciantes e perseguidores, prégando, 
em vez das verdades elo Evangell1o, as doutrinas políticas que a favor da sua cansa insinuavam 
no mlimo elos mais credulos, por meio elo confessionario. . 
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Mapfla do ~ suhsitlios para os flOrlu guem na Bclgica 

~ 
L ~ Grncluaçõos s D o - - - - - -

1.• 'l'enentcs gcncracs· . . . .. .......... . .. . .. . .......... ... ....... · · · · · 8 14 3 
)) · Marechacs de campo ... ....... . .... . ... . . .. . . ... . ...... .. ... · · · · · 7 2 6 
)) Brigadeiros, .... . ... . ... . . . ..... .. .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6 6 8 

2.• Coroneis c tenentes qoroncis . . ..... . ........ . .... .. ....... .. .. . ... 5 10 -
3.• Capitães de fragata graduados, majores de primeira linha c capitães 

tenentes . .... . ....... .. ..... . .. . ....... ... ................. . . . 4 7 1 
4.• Majores de mi+icias, capitães de primeira linha, IJrimeiros tenentes da 

armada real, e inspectores ele revistas . . ....... . .. . .. , .... .. .. . .. 4 7 1 
5.• Tcuent.cs ele primeira linha, segundos tenentes ela aJ;mada real, alferes 

ele primeira linha, ajudantes ele linha e milícias, cirurgiões móres, 
3 

G.• 
quar'teis mestres, pi eaclores, ca.pellites e guardas marinhas ......... 3 11 

Po~·ta·_b~ucleiras, sargentos ajudantes e quarteis mestres, sargentos e 

7.• fLUTlClS .. .. . . .. . .. . .. · · · · · • · · · • • • • · • • • · · · · · · · · ' · ' ' ' · ' ' ' .. ' . ' ' 1 11 8 
Cadetes .. ... ..... . ....... . .. . .... . .... . .. ..... ... . . . ...... . . . . . 1 3 8 

8.• Cabos, anspeçadas e soldadós . .. .. ... . ... . .. ...... ............. .. . - 15 10 
1.• Coroneis ele milicias, tenentes coroneis o capitães móres ........ . .... 4 15 -2.• Capitães ele milicias c sargentos mór.cs de ordenanças ........ . ..... . . 3 11 3 
3.• Tenentes, alferes, quartei's mestres e empregados ciyis . .... .. .... . . . 3 3 4 1.n Desembargadores e lentes .... . . ....... • .. ... . .... . ... . . .. · ... · .. 5 10 10 
2.• Amauucnses da secretaria ele estado e secretarias do governo das armas 4 7 1 
3:' Aj ndantes ele inspectores de revistas, officiaes ela secretaria do governo 

das armas, ajnclarntes de cirurgia, thesoureiros de marinl1a, ditos da 
alfandega, amanucuses das côrtesr o:l:liciacs ela secretaria da junta elo 

4.• 
Porto e commissarios .... .. .... . ......... . ... . . .. ....... . ..... . 2 15 5 

Escr~pturarios elo cot~missariado e :li eis ........ . .... . ...... . ...... . 2 7 6 
1.• Ministros territoriaes, auditores e superintendentes . . ....... .. . : . .... 3 19 2 
2.• Ne~ociantes, ac~vog~dos, ecclesiusticos seculares e regulares, bachl1reis 

3.• 
hdos e propnetano:> ..... .. .. . ..... . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 11 3 

J1üzes orclinarios, escrivães, tabelliãcs, solicitadores, mesb:es regios, 
correies, boticarios, empregados elo tabaco e companhia elo Douro . .. 2 7 G 

4.• Musicas e cornetas .. . ..... . .... · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 11 8 5,n Operarias, trabalhadores e serventes· ............ . ....... . ........ . - 15 10 - Mulheres ele o:fficiacs e empregados ele todas as classes, a terça parte 
elo que vencerem os maridos. - ~~ilhos, :filhas ou irmãs ele dez annos ele todos os empregados ele cliver· 
sas classes ..... ... .. : . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - 11 10 - M_n.lheres das praças ele pret ....... . .. . . . . .. .... . .. . . ... .. . . . . . .. - 7 11 - Fühos das mesmas ....... . .... . ..... .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - 3 11 

n. !'V· B.- Não ha e tape para as praças ele pret, porque foi considerado nos. subsidias pecu· 
lanos que se lhes arbitraram. = .llf[m·q~tcz ele Palrnella. 

Está conforme.= José Balbino ele Bcw·bosa e A1 ·ca~fo . 

Officio 

(Extraclu do 11. 0 1 00) 

Para dm• a v . ex.n. u ma idéa do con teúdo elos ditos officios, direi qu e Zea cada 
Vez mais insta por uma resposta categorica sobr e os assumptos ele Portugal , as· 
~~gtu-~nclo qu: cada vez ~uai s se . vão .augmentanclo as cli~culclacle~, e que encon-

l a Balgul?a fn eza no gabmete b n ta.nmco, em consequ enCia elos u ltlmos despachos 
c o razll . 

lVIaclricl, 1 ele maio ê1e 1829. = Càncle cl?- Figueint. 

Officio 

cl Ill.mo e .ex. mo sr. - Recebi hoj e mesmo os dois despach os ele v. ex. a, datados 
e ~5 ele abril , e um officio elo coronel Fran cisco.:M:anuel Patr one, par ticipando-me 

: 
0

. egacla a Ostencle elo l'l.avio Bc~yden1 que t ranspor ta para este reino par te elos 
~1g1:aclos portuguezes . Já v . ex .n. vê que não foi possível tomar medida alguma 

i n ecipacla par a a r ecepção çl'aquelles infelizes. Acaibo ele fallar com o ministro 
c os ncgocios estr angeiros par a indagar se este governo havia fL">:aclo logar par a 
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r sidencia do.:~ emigrados, e pela sua r espostct p rcclJi que, n:ão obstante nada 
tivesse sido determinado ác1uclle r espeito, todavia, Brug·es parecin mais con~c
niente do que Ostencle, não só por ser terra mais sadia, mas por offcreecr ma.LO
rcs recur os para alojamento c estabelecimento, m rasão de ser cidade mais COll

sidera>cL Concordando inteiramente na justiça cl'nqucllas observações, scr c>o 
hoje ele conformiclatlc ao corou I Patrone, inculcanclo-lhe a convenicncia ele se en
caminhar para Bruges, e J:hanclanclo-lhc nm credito ele 5 :000 francos, que pude 
obter sob m inha r esponsabilidaclc l)Cssoal, para prover ás p~·imeiras necessicla_cles 
dos emigrados, entendendo-se para os necessarios arranjos com o nosso YICC

consnl em Ostenclc, o c1ulll se prestará de bom grado a coadjuYal-o em tudo 
quanto poclér . 

Rasõcs ele mol stia me impedem ele ir cu mesmo a Ostencle para aquclle :fim. 
O barão V er stolk ele Soelen me assegLuou que se haviam passaçlo as ordens 

convenientes ús auctoridades para protegerem os emigrados, e lhes facilitarem os 
cus arranjos, defendendo-os contra Clli<'tesquer e ·torsõcs que Ih s qnizesscm fazer 

abusando da sua posição. 
O meu banqu iro, a.pcsar ele ser um elos mais francos cl'cstà cidacl , recu

sou-se a fazer qua squer avanços, . e elevo clcclanLr a v. ex . n que nfi.o é I ossivcl 
lJraticar-se n'esta terra o meio apont.'ldo no despacho ele v. ex.a para as presta
ções mensacs. Será, portanto, indispensavel haver um credito de alguma casa de 
Londr s c1ue acceite os saques que aqui se :fizerem das soDllllas despendidas com 
os refugiados. O meu credito pessoal est<Í exbauriclo; recursos sabe v. ex." que 
os não tenho, e j á cndiviclaclo por circumstancias fortuitas, imposs ível me serú. 
fornecer mais quantia alguma para aquelle obj ecto . Espero, portanto, com impa
cicncia novas providencias, que solicito instantementc, para me tirar elo penoso 
embaraço em que me vejo. 

O coronel Patrono, tenclo-mc participado achar-se sem instTnc~ões algmnas, 
julgu i conveniente mandar-lhe a copia elas que por v. ex . a foram dadas ao ge
neral encarregado ela dirccç~io Üos emigrados, para por cllas se r egular proviso
riamente. 

Deus guarde a v . ex." Bl'tL'\:ellas, 2 de maio de 1 29 .- ru.n:o c cx.rno sr. mar
q ucz ele Palmclla. =Luiz Antonio de Ab1·et~ e Lima. 

P .~:·ovisão circular 

D . Miguel, por graça de Deus, rei de Portugal e dos Algarves, d'aquom_e 
cl'alem mar em Mrica, senhor ele Guiné e ela conquista, navegaçâo e coDllllercJo 
da Ethiopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc, l\fandt> a vós corregeclor de ... , que 
com a possivel brevidade me envieis com esta, pela junta da clirectoria geral elos 
estudos, uma relação alphabetica ele todos os estudantes d'essa correiçfio que por 
qualquer modo concorreram ou estão complicados na rebellião começada no Porto 
em 16 ele maio de 1 2 , ou são notados por suas más qualidades políticas, mo
raes e christãs; ouvindo os mestres, parochos e mais pessoas que convier, e clc
claranclo a filiação, natm·aliclade e disciplina que catla . um estudava. 

Cumpri-o assim. El-rei nosso senhor o manda pelo doutor Antonio Pinheiro 
de Azevedo e 'ilva, frcire con>entual ela ordem de S . 'l'hiago, concgo doutoral 
na sé metropolitana de Evora, primeiro lente jubilaclo, decano e clirector da fa· 
culclacle de cauoncs, vice~reitor ela tmiversiclacle e vice-presidente ela sobreclitn 
junta, por quem esta vac assignacla. Jo sé Luiz; SLtpico a fez em Coimbra aos 5 
de maio ele 1829.- O secretario Antonio Barbosa ele Almeida a fez escrever. = 
Antonjo Pinhei1·o de Azevedo e Silva; vice-reitor. 

Nota 

ru.mo e cx.mo sr.-O abaixo assignado tem a honra ele se dirigir a v . t..:;: .'t, para 
que se digne apresentar ú j unt.'l provism·ia creada para manter os direitos ela le
gitimidade de sua magestacle, e a carta constitucional outorgada por sua mages
tacle imperial e rei o senhor D. Pedro IV, que, sendo ele lei c pt·atica, qnanclo 
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falta o proprietario A quem rma magestacle confere qualcluer e~nprogo militar, suo
c~cler-lhe o m~vis graduado por sua pat~nte, -viu elle que esta pratica inalteravel 
n~o teve effei to com o abai-xo as: ignaclo, pois que, .sendo elle um brig·adeiro effe
ctrvo elo::~ r eaes exercitas, se devolvEm o commanclo elas armas a uma IJatente me
nos graduada; o abaixo assignaclo 11ão se lembraria dirig ir a v . ex. a a presente 
nota, se os sentimentos militares e ele honra lhe não instassem, maiorn1ente 
quando esperâmos a .-ventura ele emprega1· as armas na defeza ela legitimicla.cle 
contr~ o usurpador . E, pois, por isto e pelo qHe o publico pócle aJuizar em uma 
occasüto trio oppo.rttma e delicada, que o abaixo assignaclo Toga Teverentemente 
á ex.ma junta se clig·ne tomar em consideração os ponderosos motivos expenclidos 
~ expostos por mn official general que eln toda a sua longa carreira militar t eu1 
sen;pre sen 7 ido com clistincção tal, que mereceu a··estima elo ' soberano c1a naç2io 

· e c~ aquelLes que tem tido a honra ele com_mandar em clifferentes epochas e crises 
arn scadas . Seja qual for a deliberação ela ex .m:i jtmta, roga o abaixo assignado a 
;··ex. a se cli gne manclar-lh'a communicar, c se o abaixo assignado, a quem s. ex. as 

zeram a honra ele nomear sen IJresidente, tem dir eito IJara exigir que a pre
;ente nota sej a escripta na acta, o faz, dando-lhe o cnractm· de moção, para poder · 

1fg~l~ente. ~·esponcler para o futuro aos seus filho_: pela sua honra e concluct[!. mi
tat, jamars :m~nchada, a sua magestade e tÍ naçno . 

1 
.Apr•oveita esta occasi!io o abaixo assignaclo para protestar a v . ex. 11 fL s~1a 

c:a consideração . Angra, G de maio· ele - ~829.- In.mo e ex.mo sr. J oao .~o sé ela. 
lnha F erraz, = O Co?nmenclaclo?· Sebastwo Dmgo Yc6lente ele Bnto CabT(nm,, 

O:tliciQ 

Il~.mo o ex.mo sr.-A junta provisoria., encarregada ele manter a legitimidade 
da n vmha a senhora D . Ma.ria II, e ela carta constitucional outorg·acla por sua ma-
1estacle o senhor D . Pedro IV, t endo visto com machua attençrio a nota ele v. ex . a, 
c ~tacl~ ele hoje, em a qual v . ex. a expõe que é ele lei e pratica, quando falta o 
propr1etario ele qualquer emprego militar, succccler-lhe o mais graduado por sua 
P~tente, e que isto se não eletl co1,n v. ex . a, por isso que o commanclo ela força 
at-~acl~ se conferiu a um de menor graduação , quer que ou r esponda a -v. ex.a 
Dl~ern~te : Q;u~nclo a ju~lta deu clispens.a ~los lo.gares quo OCCulJa-va aO brigadeiro 
l 00 ecut.no L eao Cabrmra, e ·lhe perrmttn.1 r etrrar-se para Inglaterra com o fim 
c e tratar dos seus negocias, cl ecieliu que nenhum dos seus membros commanclasse 
aquello, força, e tenclo, como ele-via, dado parte a sua magestacle, tanto ele uma 
como ele outnt. circumstancia, submetteu-as. á deliberação real, e n'este estado se 
~~usrv~'\ o 11.cgocio ; sendo em copsçqllencüt manifesto que ella eleve esperar pelas 
• 

80 uçoes ele sua magestacle a tal respeito . V. ex. a, como presidente clajlmta, isto 
e, co~~ primeiro membro elo governo legitimo de Portqgal, parece não ter outro 
exerc1010 que possa coiPJÍarar-se ç.om este ; e a jtmta., bem corta elos desejos ele 
que v . ex. a se acha IJossuielo, quer que eu leve á considera cão ele v. ex. a estas 
r~- . • 

< oes, e espera <']Ue ellas tenham para corrl" v. ex. a o peso que merecem. Quanto 

qao seu peelitorio ele ser aqnella nota inserida na acto., a jtmta faz saBer a v. ex. a 
lte será satisfeito n 'esta par.te, o ·que tenho a honra ele communicar a v. ex . a 

cl Rens guarde a v . ex. a Sala elas sessões ela jtmta em Angra, em 6 ele maio 
to~~ . 29. - Ili.mo e ex. 1110 sr. Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira. = Th eo-

~0 cl.e Qq·nellas Bntges AV'ilcb . . 
Oflicio 

(Ex!raclo do 11 .0 'iO) 

Trata-se muito elos casamentos elo im1Jeraclor elo Brazil com mua filha elo cln
~~~c cl.e Ürleaus, e da senhora D. María: ela Gloria com o duque ele Chartres ; o 

l'lleno tem vorosimilhn,nç.a. · 
o~ . Tanto o duque ele Orle.ans como o seu ülho elevem chegar a Londres hoj e ou 
<vluanhã o e t ll' N o a• l cl lhor <·' · spero que es as a tanças nao S<=:Jam o agrac o 'este governo, que me-

L elo que eu conhe~e os inconvenientes que lhe podem resultar. 
ondres, 6 ele ma10 ele 1829. = V?'sconde ele Asseca . 

.. 
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Accor•lã~ sobre os prilnc~ros c1nbarg·os 

Accordam em relação os da alçada, etc . Que, sem cmbarg·o dos emba.rgos de 
fi. . 7J4 até fi.. 826, que >istos os autos e appcnsos não r ecebem, cumpra-se o ac
cordão fi. . 701 · com declaração, porém, que, em attençllo á materia ele alguns dos 
artigos elos c~bargos fl. 748 c 756, op}JOstos p elos réus Francisco Antonio de 
Abreu e Lima c Luiz Luzano, os allivia~u da pena de morte· natm·al, e os con
llcmu.am, ao primeiro, n que vá assistir ás c~ccuçõcs e seja degredado por toda 
a \Ída pru:a o presídio elas Pedras cgras , com }Jena ele morte se voltar a estes 
reinos; e ao segundo, a que seja nçoitado pelas ruas publicas d'esta cidade, c em 
trabalhos de galés por toda a viela. E eonclemnam outrosim a todos nas custas. 

Porto, 6 ele maio ele 1829. =Pre::;ic1ente, Botelho = Cctlhe-i?·os __:_ D otdm· Al
meida= Casal Ribei?·o =Almeida e Vasconcellos= Seixas= Ca?·valho =Douto?' -
Ab1·w = 01·àaz = S alaza?·. . 

Accordão sobre os s~gundos ~n ... baJ.·gos de restituição 

Accorcl[!.Jn em relação os ela alçada, etc. Que, sem embargo dos embargos de 
fl. 836 até fi. 874 _v.1 que por sua materia, autos e appensos não r ecebem, fique 
em seu vigor o accordfio à que foram opposto::;, e se dê a sua execução: pagas 
pelos embargantes as custas, em que os conelemnam. 

Porto, G de maio ele l 829.=Presidcnte, Botelho= Calhei?·os=Douta1' Al
meida = Casal Bibei?·o = Almeidct e Vasconcellos= Se·ixas =. Ccurvallzo = Dmtto?' 
Ab?·eu= O?·daz= Salaza?· . 

No dia immccliato saÍl'al.U elas C.O'lelcias ela r elação os condemnaelos a pena ul
tima c os seus quatro companheiros que, conforme 11 sentença, deviam assistir ao 
triste cspectactuo. O prcstito scg·uiu pela Porta do Olival, calçada elos Clm·jgos, 
largo elos Loios e cnn:ou na Praça ova, onde se -tinham er o·uiclo duas forcas. Os 
infelizes libemes morreram segundo esta ordem : 1.0

1 J oaquim l\Ianuel ela Fonseca 
Lobo; 2,0

, Francisco S.ilverio ele Carvalho lVIagalhaes Sorrao ; 3.0
, F rancisco Ma.

nüel Gravito ela Veiga c Limai; 4.0
1 Manuel Luiz Nogueira; 5.0

1 José Antonio c~c 
Oliveira Silva Barros; 6. 0

7 Clemente ela Sllva 1\'Iello Soares ele Freitas; 7 .0
1 Victono 

'l'elles ele Medeiros e Vasconcellos; 8, 0
, J osé Maria Martiniano ela ]onseca; 9. 0

, 

Antonio Bern~rdo ele Brito e Cunha; 10. 0
1 Bernardo Francisco Pinheiro. As cfi

beças dos r éus n . os 1 e 9 ficaram expostas nos IJatibtuos ; a do n. 0 5 collocou-sc 
no larg·o da Cordoa:ria; as dos n. os ~' 3 e 4 enviaram-se para a cidade de A v eiro i 
as ·aos n.~s 6 e 10 para a villa ela Feira; a elo n. 0 7 para a ciclaclc ele Coimbr~l. 2, 

a elo n.0 8 para o sitio ela Foz. 
Os quatro condcmnados a soffrer publicm;ncnto açoites antes do degredo, Sa

muel Sarfaty, I gnacio J osé ela Rocha , J o só ele Azcv"'clo c Luiz Lnzano, saíram 
t O doscm.bargaclor Fr11ucisco l\fmmcl Gravito da Veiga c Ljma, qnc f<'lra clemittido do em

prego lJOr decreto de P de fevereiro, clhigiu a sua :fill1a a seguinte carta na vespcra do supplicio: 
er As vici s~ituclcs ela sol'te, querida fill1a, t!.i.o variavcis como a chamada. fortuna, .collocar a.J? 

o tm1 ca.r inhoso pae JJa lista elos criminosos, c hoje 6" Yictima. do oclio, ela vingança c ela rruus 
feroz arbit;ral'icdadc. 

nProximo já aos ultimos momentos, de ti me rcc01·do com vh·issima saudade ; cu te consa
gro os mcns su. pil·os como o Yinculo mais doce que prende a min ha existencia. 

nA . tua_ mcn~oria )11e 6 cara ; c, 110 meu tnop inaclo h~fort.nnio, a tna imag·cm querida ~x i .. te 
n. j )ll.l' de num. 'I u p t·cl es um pac, o melhor elos teus mmgos : c!Jc 6 roubado ao teu coraçao w
noccntc para ser "~:Otado ao caelafal so; )11as nem por isso é hoj c indigno ele ti. 

" 'em protccçào c sem abrigo a tua perda é incparayel ; e eu espero minha filha que nunca 
seja indcmnisaela. Ninguem substitue o teu pae. · ' ' ' 

"N.:cste momento ha franqueza. 1\Ituto desejo te consClTCS sem algumn outra r elação soc~nl, 
para nao empenhares o teu coração na sorte ele nm outJ:o homem em qnc se ptma, como em num, 
n. virtude, c )JOnba a tna em ln.nces amargnrn.clos . 

_ nSc, }JOróm, outro for o tcn destino, CLL te r ogo que }Jrcfh·as nm l1omcm dos sentimentos c 
elos princípios ele teu p:1C, na ccrtrza de que nem estes, nem o patíbulo, em. que vac terminar 
seus dias, podem seiTir-tc de opprobrio. 

nA.dcus, mi..nl1a fillm . .. Adeus para sempre !!. .. , 
~A este t·cspeito ptlblicon o sr. J oaqtúm Martins ele Canalha umn cmiosa noticin. no Co· 

nimbricense de 10 de março de 188:3. · 
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d.as cadeias da relaçZio elo Porto na manhã ele J G de j1mho, nús ela cintura para 
?11na., acompanhando-os officiaes· de justiça., o algoz e mna forçn. ele cavallaria e 
lUfa.uteria ela policia. O prcstito foi pela Porta elo OlivaJ, calçada dos Cleri gos, em 
.frente ela Praça Nova, rua ela Porta elos Carros, largo ela F eira ele S. Bento, ruas 
elas Flores e ele S . J ofio, largos ela Ribeü·a e elos Guindaes ; voltou i rua Nova 
dos .Inglezes e seguiu a elos Banhos, Porta Nobre e Mi:ragaia, onde os r éus se 
Yes.tira-m, cle]Joia de lhes infligire'in o aviltante castigo em eliversos sítio s elo itine
rano, preceelen,do o preg-ão respectivo a seus pretenclidos crimes . Satisfeita a cruel 
pena, os infelizes r'egressaram aos carceres . 

. O C'o?'?'eio do Po1·to publicou logo, e a GaP:.:etct de Lisboa transcreveu, o seguinte 
a~·tlgo : <<Foi tão melancolico e funesto o espectaculo que acab<hnos de ver n 'esta 
Clclacle, nos suppJiciac1os 1 que gemeu a natmcza e exultou a justiça i porérú. Ó isto 
0 que acontece sempre quando os réus são condemnaclos por terem delinquiclo 
contra Deus e contra el-r ei, levados çla fragilidade 01.1 movidos elas paixões fortes, 
que tocam os extremos em que é envolvida a especie humana, e que poderiam ser 
perdoados na .hypothese ele se corrigirem e de ser em uteis á socúeclade pela con
Yersão, se a mesma socieclttcle não carecesse ele um dique que se oppozesse á 
torrente elos vícios e das paixões, e que se:J."visse de exemplo para to~los se con
terel~l nos limites da moderação, e se n~lo déixarem an•astar elas extravag-ancias e 
c:prlchos excessivos . Queira-se p:mito embora sustentar aquelle principio ele que 
nao ha ninguem que viva sem cT·i?neB, e canonizem-no, por desg-raça nossa, com os 
e~travios inherentes á humanidade ; mas não esqueça ta.mbem a sentença ele qi.1e 

· n~ngtt~m vive sem vi?·ttlcles ; sentença que acreclitâmos, funclaclos na metaphysica P.o 
co~·açao do homem voluvel sempre entre o mal e o bem, e en,tre as virtudes e os 
~rtm~s . Os phihnthropos, temíveis em seus políticos axiomas, têem querido per
suacln· que basta um réu subir ao cadafalso pau salvar um milhão ele réus ; po
~·ém a rasão ensi:na que é melhor subir o mesmo r éu -para salvar um milhão ele 
lUUocentes, o que é consequente com a justiça eterna, invariavel em sua constante 
marcha. Subam, pois, os criniinosos para se evitarem milhões ele crimes, porque é a 
conservação, a belleza e o socego da sociedade. Assim o pensaram todos os se
c~uos, assim o pensa o seculo presente, e assim o pensarão os seculos que hão ele 
Yl.r. Exulta a j ustiça e g13mc a natureza, tornâmos a dizer, quanclo os clelictos pro
;e~ ela fragilidade .e elas p~ixões, c offenclem só a justiça, mas não atftcam a na-
nr eza; porém n'aquelles - crimes em que esta é atacada, . a justiça trimnpha e a 

t~ahu·eza exulta, morrendo os suppliciaclos com execração, porque ·é salva a jus-tca a ~· . 
,c "' Il,&o per ece a natureza. 

d <<Não entendem, porém, esta philosophi.a os inimig-os ela justiça e clestructores 
. a ba-tureza ; mas nós julgfimos muito fncil o fazer-lh'a perceptivel·no castigo que 
bcn· am ele soffrer aJg-àns dos auctores, cumplices, agentes e instrumentos ela re
,.e ~ão que o Porto viu. Sentimos o sermos constrangidos pelos límites de um IJe-
110~hco, mas em seu:s mesmos limites diremos uma verdacle que os não tem. A 
~Octeclacle, o estado, o throno e a espccie humana não podem existi r, sem que pe
reç~m os inimigos ela especie hwnana, do throno, do estado e ela sociedade; e eis ;qu1 onde fulg;nra a justiça ele DQus e ele el-rei, e onde a natureza não geme . 
. ocl~{" sabem que nós fall1tmos elos vinte e tres r éus que acabam ele ser julgados d t~c os sabem igualmente n'este reino, e o .sa1)e tcicla a Europa, que a r ebellião 
cl:.., 6 ele }Ua~o elo anno passado é qu~m os lev?u ao supplicio e à~ penas inflig-i
h li· ~In.fehz C1clacle elo P01>to! lVIal fam1ge~·aela etclade ! Os teus motms, as tuas r e-
1; . 10~8 e os tet~s inquietos planos, com que mmoa triurnphaste, te t13m feito a 
c a1:" mgi.'ata elas cidades ! Tu :fizeste estalar no fatal dia 16 ele maio ele 1828 essa 
i·o~uração espantosa, que j á lavrando por uma grruncle parte elas províncias do 
e emo mneaçava clestrnil-o todo, dando por lei aos portuguezes a tua vontarle, como 
plll regra os teus· caprichos e em exemplo os teus escandalos. Infeliz cidade elo 

8 ~~to! IYial famigerada cidade! Haverá, porém, entre tantas clesgl'A.ças que te as
n~ alu. alguma assaz extraorelinaria ! Ah! porque sentes todos os tormentos, quando 
s~to ~oram só teus filho s 0s revolucionarios ! Teus filhos com pequenas excepções 
ado 0~1:, fieis e honrados, porém a sorte conduzinclo~te a ser o r eceptaculo dos 

YenhctOs do iioclas as provinc.ias, é em 1mútos cl'olles que se acham os auctores 
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das incllüeta9ões c C.i0s alvorotos om que envolvem a for ça armm1a. Tu és a ~c
gtmda capita l da nação, porque és tmnb m o centro ela, riqueza elas tros provJU
cias, o alguns de teus negociantes opLÜentos, ou pacificas, on idiotas, seTvcm com 
os seus cabedacs ás facções que lh'os dcmandmn. Nós, pois, não te il'\im·iâmo -. 
Tens filhos YÍl'tuosos, mas tens igualmente habitantes 1ndolcntes c egoístas, e de 
qualqu r n1.oclo que isto sej a, tu 6s o campo da parada da impiedade, ela rebcllião 

ela desobccliencia. '; as,.im o _diz a histori a. e ass im o mostraJ;Il os factos ! E qufl_o 
horrin~l foi a da tua tÜtima rcbclliâo? Ella coroou todas as infamias, todos os cn
mes c todas as turbulcncias, nao só pela multiplicada retmião ele elementos, prin
cípios, meioH ag ntes c causas, mas pelo estrepitoso nunor e escandalosos fins a 
que se encaminhava. 

a As conspirações ela G1•ecúa antiga c moclerna i as confcclcraçõcs el e Roma- rc
publiaa e Eoma impcrio; os vulcões da F rança r epublicana c ela França napoleo
nica · as inq1üetações ela HesrJanha austríaca e da Hcspanha franccza ; os abysmos 
de Inglaterra catholica c de Iuglatena protestante; as frencticas c estupiclas fn
r ias ela T urqtüa curopêa e ela 'I'urqui.a asiatica ; cm:fim, as manias saugninarias c 
t ragi.cas ele todas as nnções elo mundo 1 não lançarmn mão ele instr umentos e ele 
meios mais vís, abj cctos c ilú'amcs, nem os adoptaram tao Tninosos c subversivos. 
~ão se C]_ueria invadir mua fi:acção dH. sociecL·ulc inteira; nao se tratH·m de clcs
thronisar um rei para exaltar ouh·o; acc1ama>a~sc tun rei pHra não reinar e grita
Ya-se contra outro para qtle não reinasse ; não se pugnavá por mn systema para. 
:fi.."\:ar ou tro, combat ia-se contra um para se não fjxar algum; não se dctc;5 tava unut 
lei para scgLur outra, abominavam-se todas para não ha,vcr mna, ; não se am_a,~n 
uma religião para aborrecer outra, aborrecia-se 1una religião para não acLmttlr 
nanhuma. Tudo o que se queria c clamava eram contraclicções1 eram clcsorclcns, 
confusão, honor c anarchia ; ignorq:va-se o que queriam, porque á mmci ra ele ftl
Tias caminhavam apoz elo que 11 ão conheciam c ao :fim que não t inl1am previsto . 
Aqui gritavam por D . Ped]'.'o r ei e por D. P edro imperaclor ; ali por D. Maria e 
mais alem berravam pela republica, c acolá pela carta c en~ toda a parte por . . · 
Elles não se entendiam a si mesmos; mnas vezes qum,iam o mcrilio ela lh·anç,a, 
outras se confiavam na HespHnha; ora se afoitavam com a Inglaterra, ora com o 
Brazil, e t udo era convulsão, tudo hor ror c t udo mani.a. Um embriagado c.o111 a. 
cabeça pcTdicla c ftui oso1 que tudo atropella., tudo ele ·concqrta, c arrnina, nincl:u 
não é uma cxa.cta sirilhança ele tacs revoltosos . NF1o foi IJOr cllcs r speitada classe, 
concliçao ou sexo ela sociedade; a clonzella, a cm;ada, a TI. uva, o ancião clccrepito, 
o temo menino, o venerando sacurdote, o respeitavclreligioso, tudo, tudo fo i in
vadido e ultJ.!aj ado por esses infames conjurados ; as pr opricclaclcs, as pc ·soas e 
os mesmos templos sagl'aclos foram óbjecto especia.l ele suas ra.pinas e violcncins. 
E tm•iam allcs uma só linguagem, ou fa llariam de 1un modo que indicasse as snas 
obra ? ão, antes mudavam c fallavam diversamente, para por todas as mancir~s 
illudirem c enganarem comtanto ctne lhes não soasse o nome :Miguel, ou e1lc tl 
vessc o attl'ibnto ele r egente, ou o ele r ei . Calnnmiadores por officio, femcnticlos 
por sseucia, revolucionarios por h nbito, que dirão agora depois de dcsbaratn.
dos ? ... 

«Está pois, vingacla a justiça c a hmuanidade, e o está por uma alçada res
peita...-cl, pelo numero ele seus ministros c qualidades ele suas pessoas, pelas suas 
virtucles c pela cxacta a.pplioaçri.o elas leis . Ella fel!; mn serv1ço a Deus a cl-rei e 
á soei elaclc como illustn1.da c impm•cial, livranclo,a ele homens monstruos~s c cheios 
de crimes, dando assim mn excm1 lo à mocidade pilra que se dcscnaadeic d 'essa 
pcrnicio~a seita, em que se faz profissão de não reconhecer diYincladc a1gnma

1 
ncJ1l 

...-ir tudc, nem lei, nem rei, nem aactol'Íclades. Jamais os tempos ...-iraro uma sen
tença maís jnsta, mais considerada, rcflccticla c pnldentissima, _o qne o publico co
nhecerá. se cl~a saír à_ htz, . como :mppomos. Sete mczcs ele escrupulosas inclaga
<;Ões . olil'C enmcs mms ev identes _que a luz elo meio di a; sete ntczes ele tcmp0 

para que os culpados lanças"em mão ele todos o: meios e snbtcrfngios que podes
sem ...-aler-lhes paFa a sua dC'feza tudo p1•o>a. com a maior evidencia que o rc
ctissimos membros ela alçada quizeram fazer conhecer aos réus ao m1mdo que 
cllcs eram condenmado.· sobre factos c provas, que em tmlto espaço n r1o poclcralU 
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~1fsmentír , nem de maneira alguma enfraquecer . Eis como procede um governo 
1

1
ustrac1o e insto; os mesmos suppliciaclos conheceram que o deviam ser, e l:eco-

111~ceram a clcmcncia. c a cquidade em os não ·haver processado e condcmnado 
nnuto antes. Feliz e mil vezes feliz c venturosa a nação, em que os criminosos 
paclecem intimamente convictos da et1lpa e da justiça da pena que lhes foi im
posta, em consequcncia de seus es:ecrandos clelictos.» 

* 
Cmnpre encerrar este lugubre quadro, para ver como procediam os cliplomntas 

no estrangeiro e as au~toridades da ilha T erceira, Funchal, etc. 

Car-ta 

lll.mo e ex. mo sl'. -Desde que saí de Londres ainda não r ecebi carta de v. ex . a 
nem elo nosso a.migo Itabayana, e agLlarclo · com impaciencia noticias suas, para 
;aber se o grande negocio pecuniario t em progredido, e se t er emos mais alg·um 
c es~fogo para o futuro, ou se estamos conclemnaclos a continuar n 'cste estado de 
anCleclacle. 

A minha imaginação n~LO cessa ele trabalhar sobre os nossos negocias, e quer-me 
par~cer que elles attingiram uma crise propria para melhoral-os ou pcioral-os 
lU"tuto, e que o duque ele vV ellington não ha ele consentir, nem que outrem os termine, 
nem que ellcs permaneçam por muito tempo no estado ele marasmo em quo se 
acba1n ha bastantes mezes. Creio que a minha ausencia ele Lonclres terá, até certo 
pon!o, .facilitado as aberturas que a este res1)eito se hfio elo fazer a v . ex.n, e Deus 
J}l~e:J-~·a que possam produzir algum resultado favoravel ou ao menos toleravel. So-

l e Isto, cmquanto v . ex.n n ão escrever, é inutil cansar-me em conjecturas. 
rEncontro n' este paiz toda a gente disposta a nosso favor, menos a que habita 

as rulherias e o faubourg SH.int~Germain . T enho visto minis'tros, cl eputados, e 
R~ssoas ela alta sociedade acco:~les na linguagem ácerc~ elo infant~ ~·_Miguel. To
.. scl asseveram que a França nao pó ele separar-se da lmha ela legltimtclacle, e que 
'
1111 a mesmo quando a Inglaterra quizesse, este governo não reconheceria, por 
emquanto, o infante D. l\1ignel. Julgo c1ue a similhantc r espeito podemos ficar 
~b:pletame~te _soce§aclos, e . que a força ele inerci~ ~la ~rança scrcí. um val~nte 

tacu:lo á mclmaça,o do gabmete de Lonclres. O mmtsterw francez está constde
ravelmente abalado, e eu sinto-o, sobretmlo por causa de mr . ele Neuville. Qual
quer, porém, que seja o ministcrio que lhe succedcr, nfto poderá dei.xar ele seguir 
hã~osso rcstJeito a opi~ião qu? prevalec_c no paiz. Os jornaes têem. c_oNmcçacl~, c 

d19 contmuar a publ1car arttgos qne clt sponham a nosso favor a opmuw pubhca. 
A respeito ela volta da rainha para o Brazil tenho sido interrogado por toda 

~~ente, e tenho-me sentido bastante embaraçado para r esponder. Tenho obseri· 0 que sua magestaclc o imperador, vendo que os negocies de sua filha não se 
~c ta.ntavmn com a sua presenca na Europa, e julgando qtte era mais decoroso tel-a 

a ~ua companhia elo que en;_ terra es trangeira, a manclitra regressar ao Brazil, 
porem que j 11lgava v . ex.~ auctorisaclo pm•a suspender, no caso que o interesse ele 
~na magestacle o exigisse, a execução cl 'esta OJ'clem. 'l'oclos l:t uma voz exclamam 
tle se a r ainha sa.ir ela Europa, eommetterá um suicídio político, abandonará a 
;a caus~, e que a distancia faTá o effeito do · tempo para consolidar a usurpação. 

111
111da nao fali e i com um in di vicluo portug uez ou estrangeiro que pense cli ver sa

e ~~te. Não digo is to a v. ex . a para corl'oborar a minha opinião, que tantas vezes 
q ao claramente tenho expencliclo, mas só porque é justo que v. ex. a. conheça o 
Dne se ~pensa e se diz aqui, e julgue elo que se pensará e se dirá no caso (que 
et~ nao pcrmitta) ele so efl'cituar t~io fatal proj ecto! 

B a~os _ao negoc~o essencial que me trouxe aqui. . , 
l ''ã usq uct um melO ele fazer chco·ar com seó·urança e com a ma10r reserva as 
'-'<os d . o "' o 

lU d" o 1wsso homem a carta ele v. ex.a, aeonJ.panhacla ele um escnpto meu. Im-
ti e latamente me mandou r ecaclo para que fo sse ter com elle• no clia seguinte, e 
cl:emos uma entrevista ele duas horas, que até a.goTa não tem chegado á noticia 

pessoa algmna. 
18 
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O homem estava a partir para Londres, mud demorou n sua viagem por maí~ 
cinco ou seis dias. F:l!e conta ü· visitar a nossa menina, e 1Jcdiu pam isso licença aqtu 
ao chefe ela sua familia, a qual licença lhe foi concedida, não sem alg-uma pequena. 
repugnancia elo que clle infere que o tal chefe é mig-uelista no fundo elo coração. 

Expuz-ll~é com clareza a situação em que nos achâmos, disse e clemonstrei-lhc 
que o nco·ocio que se havia contrataclo entre o tio e a sobrinha não podia j{L ter 
lagar, qn~ isso havia sido o:fficialmentc commt~icado á Inglaterra, e. que p01·tan~o 
nos occorria a lembrança de contratar outroli vmculos, que gra.ngearwm um ap010 
poderoso a esta senhora, e que eram desejaclos por todos os bons portuguezes: 
P9nclcrei que, dE) accordo com v . ex. a, ct~jos poderes cliscricionarios eram mw 
lUttos, eu lhe fazia esta abertura, mas que lhe O'bservava ·a necessidade absoluta 
de nos limitGLrmos por ora a communicações verbaes: 1.0

, para não initar e lan
çar no partido oppo sto o gabinete ing1ez ; 2. 0 , porque as leis pmtuguez;as tomn- · 
vam inclispensavel alguma formalidaclc simi lhaute ú que t eve Jogar 110 casamento 
da filha de el-rei D. Peclro II para que se não alleg-asse esta negociação como un1 
povo ;pretexto contra os clü·eitos ela r ainha. 

Otlviu-me com toda a attenção, mostrou-se bem informaclo das nossa.s leis,, e 
ela clispensa concedida á senhoxa D. Beatriz, e sem r e buço me l'esponcleu que cs· 
tava JJ?'Ompto e ·muito gostoso IJara consentir no casamento ele seu segunclo filho 
com a no sJ;Ja rainha, ou ella subisse ou não ao thxono que lhe pertence. Acresceu· 
ton, porém, que este consentimento conficlencialruente annuncíaclo a mim, era tudo 
quanto ela, sua parte poclia fazer, c que a sua situação o obrigava a esperar que a 
iniciativa viesse elo governo fra.nccz, . e a esperai-a em attitucle passiva. Disse-me 
que se elle fallasse n'est e negocio a el-r ei1 se exporia a ouvir uma negativ.a mais 
facilmente do que se a proposição lhe fosse feitn por qualquer outra parte, }JOl'que 
el-r ei te1·ia menos cliff-iculcladc em se doscartar cl'elle familiarment e elo que ele Ulna 
proposta o:fficial. 

Concluiu esta parte ela nossa conversação cxho~rt11nclo-me com muito senso, 
pelo que me parece: 1. 0 , a buscar to elos os modos ele faz er cqnhecer a el-rei e a~ 
govemo francez que já não podia ter Iogar o casamento com o senhor infamte; 
2. 0 , a demonstrar que o .senhor infante, não casando co:p1 a rainha, não poclería 
j amais firmar-sb no throno ele P ortugal, nem restabelecer a tranquillidacle n 'aquelle 
reino. A icléa em que ellc está, e que desgraçadamente nfi.o me pa1•ece improva
vel, é quo o gabinete ingJez e os clemais ela Europa aincla espe1·am tirn,r-se do em
baraço por meio elo casamento da sobrinha com o tio. 

Em conclusão o homem não só consente no neg-ocio, mas clesçja vivamente. En
tretanto, para que possa prog-redir, é inclispensavel obtermos o consentiment0 elo 
governo francez. . 

Esgotada esta questão, julguei o ensejo opportuno ele tocar outra tecla, e disse
lhe que, sen.1 auctorisação, mas ~om a plena convicção ele ser approvaclo ·e apphm
cliclo, me atrevia a sugg-erir~lhe um meio seguro ele effeituar o · projecto de que 
havi.amos falla.Q.o sem incorrer em nenhum dos inconvenientes que pretenc1ia;mos 
evitar , e sem necessidade por cmquanto de celebrar ·ajllwte algum por escriptp. 
Dei-lhe a -entender q.ue havia outra alliança que poderia concluir-se desde logo 
sem o meno1· inconveniente7 sem opposigão ele ninguern, e sen1ir de g-arantia á fu
tura conclns~io da allianç~• ele que primeiro trah'tmos. 

Ouviu-me com menos repllgna.ncia elo que eu Teceiava, e entrou em muitas e}{
plicaç.ões sobre as occorrencias que tinham ti:d.o lagar durante o primeiro consor
cio de sua magestade o imperador. Não repito t-uclo o que lhe disse para clesva;ne
eer ou diminuir os pr~juizos esparlli aclos pela Austria, porque v. ex. a pó de facilmente 
supprir esta falta . Por fim observou-me que necessitava sobre o seg~mdo negocio 
conversar com sua esposH, e que brevemente nos tornaríamos a yer. 
· E spero dentro em dois ou tres dias ter algmna resposta, e se ella for de u.a
tureza a não nos rep(3llir ~o segtmclo negocio, confesso a v. ex. a que julgarei ter 
metticlo uma lança em Afncf!., poTque a princeza, sem ser muito formosa, 6 coro
tudo sunnuamente agradavel, bem eGlücada, elegante e destinada a felicitar o ma
rido que obtiver a sua mão. Uma vez atado este nÓ são iuc~~lculaveis as c()nso-. 
quencias vantajosas que d'elle pod"erão seguir-se. 
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Sou de v. cx .n., com conlial es tima -In.mo e cx.111 0 sr. m.arquez ele Bm·1a
ceua-Amigo c fiel servidor. =ll1m·gt~ez de P ctlnwlla. = Paris1 "' ele maio ele 182!) . 

. O.fli~io 

(N .0 73 I' CSCI'Y ildo) 

IU.mo c eJÇ.01JJ sr .- 'l1ive a 4ml'ra ele mandar clizer hontem que tinha . cscripto 
a lorcl Aberclecn communicanclo-lhe o que sabia sob1•e a ic16a qú.e teve o impcra
~:ol elo B~·azil ele faz er um ~rn:amen~o por negociação com os IJ.egociar:tcs elos E s-
ac os Dme1os1 como mandet clrzer d trectamentc1 e perg1mtando"lhe chrectamente 

ao mesmo tempo , se o poe1ia ir "17er a Dawning-street1 onde elle ~gora mora1 res 
pobcl~u-me 1 depois ele E)U ter manc1ac1o os despachos, d izendo-me que hoje me r c
~e erta em sqa casq; e~ Argyl"street i 4o,i e ~li vel,o1 e disse-me que tigha cl~morado 
c P~quete pE11rp, me cltzer que ma,.nc1asse dizer ao mel't goyerno1 que elle tmha r e
. ~ftclo ~ notici~ de te:r sido mandado saí r cl~ Portqga1 o N oble cl: pois cl~ t er . sido 
J gado mnocente1 c sem haver em novos· motivos ; que este procec1Imento1 Jlmto com. 
~: on.tros. que ten1 havido para com este gove:rno1 passa toda a expressão, . que pa-

ce mcnvel; qu© em tqcla a historia nfto se encontra entre duas nações1 nas cir
~~uns tancias. ele Portugal com Ingbtcrra1 prpcecl~mento igqal ~~o , ele P~rtugal para 
t 

1
m este parz; qqe é absohttamente escarnecer c1 elle, e que n1~0 e posstvel suppor

a -o i que este -ultimo acontecimento vae t !')r consequencias, e que se não faz al
~~a causa para o r eparm·, qu!.'l me previne que o pnmeiro passo-l3 n ;:io m e receb er 

au; neru tratar conm1igo; se houver q,lguma cpusa o consul o fará1 juntando logo 
«nou potu· YOllS pcr sonnellement car je suis bien faché1 que les ciirconstances· nous 
mettent clans cette positipn >>. ' · 
at' O caso vae t er consequenai[J.s1 c eu n~io podia cspe:rar1 qu~ tenclo~PJ.e hmnilhaelo, 
Í1:~ P

1
eclir cu mesmq, compromettenclp-me, não se fizesse . uma tão pequei).a cousn. . 

1 t. c e Santarem. escr eveu a mJ• . 1\fatthews1 dizendo que havia ele fazer p que po
c e~~e~ mas bem sei qtle não pócle I).acla. Eesponcli que nãp c1uviclava q-q.e el-rei 
~oss o senhor quiz esse dar mais alguma clemonstração ele consicleraçãp por este 
~ove1·~o~ mas qt1e seria urrta granele cpusa, porque a sentença havia sic'lo chcla por 
:m tnbunal superior e um elos primeiros elo reino (e só n'isto apoiei] porque, 
clmquanto á sc1ltei).ça em si, n~i.o acho m eio ele a defender); pelo sentidp elo r esto 
a. a conver sação condui1 que só exige que I4e s~j a promcttiêlo ele ficar no paiz, 
tpesar ela ~entença, a ttenclenclo a t el' a sua casa ele cqmmel'Gio est~belecida1 · e aos 
an~t2rnos que eU!+ tem so:ffiriclo duraqte a sua pds~o . 

tinh 'Nh tenho ref!.e~ões a fazer, p prque isto não é mais quç realisar~se o que cu 
r efi -a .a 11luito t empo dito sobre este m?sr::ro obj ecto . Oontin.ua~clo ~ con.vm:sação, 
a ectt-lhe que este e outro.s casos ele simrlhap.to natureza clevram mfallivelmente 
~l.~~:tecer, ~mquant? durasse a posição falsa em que nos cleixa.m, que co~ as ou
ta t poten.c1as era Isso de pouca monta, mas c1ue com esta, com quem .tmhamos 
tl h as relayões e tratados, não é possível durar assim; a que me r espondeu1 que 
c1~ ca~o~ trela um muito bo~ meio ele nos tirarmos el'ella, c ... ?nsentindo na .pro~_osta 
po . asam~nto, nu1s que a clerxámos perder, e que agora nao se trata mais cl1~so, 

, ze ra_ue o nuperaçlor elo Brazil o não quer, lançando a culpa sobre seu irmão, di
o nn"' 0 que não quer sujeitar-s·e a uma recusa ele que está cedo, 1J01•que seu irmão 

ao quer N h · l · · ·n· · 1 e que nao a mew agora c e arrm1pr o negocio . 
Poncli 1~~e-;ne que íamos ter u,:u ministro ele , Jiespanha em Portagal, a, qt~e . r e s
ele f: J~_la dever estar1 que nao desenvolvera o seu aaracter, mas que e mirus·tro 
rau am ,tal e mesmo para conservar as r elações entre os dois paizes 1 cuja, segu~ 
faU çl n este momento está depen cJente uma ela otltra; sobre isto tinha hontem 
ti eu~ ~ . tambcm ao ministro ele Hespanha1 clizenclo-ll1e «mais j 'espere que vous 
tel"t'Iats aJil.X engagcments que vous a vez fait là dcssus », ao que este respondeu1 "tvame t .. nos t ' < 

11 e ~o mlULStro que vae para Portugal] o mesmo que eu, parecendo que 
a oc In~mos aJustado, não nos t endo aJüís visto ha bastantes dias ; e aproveitando 
sair cl'Slaol per~nntanclo-lhe mr. Ze~ se havia alguma esperança de poeler Portugal 
llla' c aquclla. sltuação1 a que me respondeu que por oTa não via meio. P erg'llUtou 

Qs mr. Zea se havia. ·motivo para dar credjto ao que diziam a;; gazetas1 sobr e 
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a ·icléa ele alguem ser mandado a Portugal por este governo, a que r espondeu. 9-ne 
não se tú1ha tratado seniLo ele dar uma licença ao , JYiathias, mas que para Isso 
mesmo não era agora tempo. 

Deus· guarde a v . ex. a Londres, 7 de maio de .1 829 .-Til.mo e ex.010 sr . visconde 
ele Santarem. =Visconde ele A ssew. 

Oflicio 

m.mo c -ex .mo sr.-T enho a honra de levar ao conhecimento ele v. ex .a, para 
o fazer presente a el-rei nosso se1ilior, a copia da corresponclencia que ultima
mente tem tid-o logar entre mim e o proconsul ele sua magestacle britmmica, rela
tivàmente à g·uaricla que as casas inglezas cl 'esta ilha, e nom eadamente a elo mesiU0 

proconsul, têem dado e continuam a dar aos r evolucionarios comprehenclíclos na 
devassa ela alçada que veíu a esta ilha .. 

Vendo eu que, contra os tratados existentes entre as duas nações, contr~ to
elos os princípios de clireíto pttblico e em despeito elas leis elo 1~aiz aonde r emclem 
e elo governo de el-r ei nosso senhor, a maior parte das ca.sas inglezas, e a elo 
mesmo consulado, continuam a dar franco acolhimento a todos os r evoltosos, que, 
não contentes seus donos ele ter em prestado toda a sorte ele aux]lios para a ne
fanda rebelüão ele V alclez, permittem áincla que debaixo de seus t ectos se façaJD 
clubs, sáiam e se ·espalhem noticias subversivas e aterradoras, e se fo1jem :pas
quins insultadores ; v end-o que o longo período ele mais de oito mezes clecornclo_s 
desde o restabelecimento do g~ov erno legitimo e as attenções ele todas ·as aucton
dades para com estes indivíduos n fio eram sufficientes incentivos para: os fazer 
entrar n~s seus deveres, consentindo mesmo· que aquelles criminosos insultem cl_e 
suas janellas aos r ealistas que passam; clirig·i ao proconsu.l ele sua magestacle b_n
tannica os officios elas COJ)ias n . 0 5 1 e 2, o qual me r espondeu com os das cop1as 
n . os 3 é 4, ambos cheios de evasivas e de manifestas falsidades; como, poréw, eu 
desej e mar<~har em harmonitt com os princípios .adoptaclos pelo governo cl~ su~ 
magestade, e não tenha os esclarecimentos precisos.n'esta materia, suspendi J! 01 

emquanto o procedimento a que a conducta dos vassallos britannicos devesse m
eluzir-me, até que por intervenção ele v . ex . a saiba o que cl-r ei nosso senhor ha 
por bem resolver s·obre este assumpt-o . 

D eus guarde :;t v. ex .a muitos annos. Ftmchal, 8 ele maio ele 1829.-111.010 e 
c:s:.mo sr . conde ele Basto . =José 111w·ict· Montei1·o. 

Copias acima inclica clas 

N .• 1 

ru. mo sr . --.:. Bem cm·to eleve v. s.a estar elo modo e circmnstancias com qne 
n 'esta ilha em o cli a 22 ele junho do anno prox:imo preterito se desenvolveu e 1_.?
von ú ex ecução a mais alta traiçiio e rebellião contra o legitimo governo já entao 
estabelecido de sua magestade o senhor D. Miguel I , o cp.1e cleu causa a qne 0 

mesmo atugusto senhor mandasse a esta ilha uma alçada, tropa fiel, novas aucto
riclacles e a mim como chefe elo governo em seu real nome, que será r espeitado 
emquanto houver um tmico soldado fiel á causa elo mesmo augusto senhor. 

Bem publ1co é em todo este estac1o que a maior parte elas pessoas implicadas ' 
em crime tão atrocissimo, e como tal olhado pelo direito publico ele todas as na~ 
çõ·es , se r efugiaram, não só a bordo elos navios inglezes surtos n 'este porto, coll1_0 

tamb.em se acoutaram por quasi todas as casas ele r esiclencja e propriedades 1)1'1-
tannicas, aonde alguns ainda permanecem, e, o que com mais magna escrevo, el)l 
casa elo mesmo a g~nte ou consul ele sua m~ges ta.cle britannica ! E stas pessoa~ , . 
conservando e nutnnclo em se'us coraçõ~s toda a iniquiclacle de seus clanmad9.5 

sentimentos, não cessam de espalhar por todos os modos noticias, posto que fabu
losas e desprezíveis~ })rOprias a alentar as esperanças dos desaffectos e a afi.·oUJ(Sil' 
o enthusiasmo dos amigos de sua magestade fidelíssima, e, em r esultaclo de .tudo, 
a pôr os habi tantes cl 'esta ilha em d:iscord.ia tms para com os outros, e em cl~s
obacliencia e inimísacle para com as auctoriclacles, servmdo-se de agentes ou em.Is
snrios occultos para tal fim, e, o que é ainda mais sensível, insultando elas mesmas 
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c~sas inglezas, em que se acoutarm, as pessoas tranquilbs e fieis, que, como elles, 
nao se bandgaram na infame rebellião. 

Debalde se tem esperado que os vass~llos de sua magestacle britannica no 
longo espaço ele oito mezes, ou por effeito de propria deliberação, ou ele insinua
ção e aclvertencia elo seu consul, entrassem em mais exacto desempenho de seus 
deveres para com as leis elo paiz em que residem, deixando ele continuar a dar 
asylo ou couto a pessoas cl'elle indignas, o que altamente· reclamam as leis uni
versaes elas nações civilisaclas a este respeito, a boa fé ela amisacle e alliança exis
tent~ entre os dois governos de sua magestacle fidelíssima e sua magestacle bri
tanmca (de que o governo cl'este ultimo soberano tem dado não equivocas provas), 
a honra e caracter dos vassallos elo mesmo augusto soberano, e os interesses elo 
.commercio cl'esta ilha. Por tão poderosos, justos. e urgentes motivos, pois, em 
~csempenho elas obrigações do cargo ele que sua magestacle fidelíssima me reves
tm, eu me vejo na precisão de me dirigir a v . s .a, a fim ele que formalmente faça 
constar a todos os vassallos britannicos residentes n'esta ilha, que é tempo de pôr 
termo a um procedimento ele que sua magestade britannica, sabendo-o, muito se 
resentiria, deixando ele acoutar em suas casas e propriedades as pessoas que ali 
se. acham. E ·quando v. s.a em um termo rasoavel não obre ele accorclo com esta 
n:mha justa proposta, ver-me-hei (bem a meu pezar) nas imperiosas circumstan
,ctas de ordenar se ponham em execução as providencias a tal respeito expressa
mente declaradas nos tratados, e maxime no de 26 de fevereiro de 1810, artigo 7 .0

, 

e a lançar mão de todos os meios que me são conferidos em rasão elo meu cargo, 
a fim ele que, sempre em harmonia com Oi? tratados de amisa.cle e alliança com 
sua magestacle britannica, o nome·de sua magestade fidelíssima o senhor D. Mi
guel I seja respeitado e seus inimigos punidos; protestando por ultimo a v. s.a 
9-ue, n'este caso não esperado, eu faço responsavel a v. s.a por ·qualquer causa ele 
rn~on1modo ou desgosto por que hajam ele passar os vassallos ele sua magestacle 
bntaunica. 

Deus guarde a v. s.a Palacio do governo, 28 ele abril ele 1829.= José lltfcwict 
~yontei1·o.=Ill.mo sr. Eclwarcl Porter, proconsul ele sua magestacle britannica na 
1 ha ela Madeira. 

N .0 2 

. ~lJ.mo s~· . -Foi-me presente a resposta em data de 29, que v . s,a deu ao meu 
ofiicto de 28 do mez preterito. A gravidade elo seu objecto, inexacção com que 
v. s.a o olha, a harmonia que desejo e cumpre manter, em rasão do me.u cargo, 
entre os· vassallos ele sua magestacle fidelíssima e sua magestade britamlica, s[io 
novos. motivos que exigem ainda esta minha resposta. . 

_Drz v. s.a que os vassallos de sua magestac1e britannica se têemcomportado 
pacificamente, com a mais restricta neutralidade, observando as le~s elo paiz e 
lUostranclo respeito ás alictoridacles constituídas. Ponho ele parte o tranquihlo com
portamento elos vassallos ele sua magestacle britannica e o respeito que têem mos
tr~do ~s legitimas auetoriclacles ora constituídas (pois em caso contrario ha no 
Palz lers p.elas q;uaes todos devem ser julgados e 'punidos), e só me limito a di
b~r· ~ue uma restricta, ~e.m ainda uma ~mpla n~utraliclacle pócle consentir ou com-
lUar-se com actos pos1t1vos, taes e tao perfertos como dar asylo e conto a ho
~ens altamente criminosos contra o rei e contra a patria; homens que lá mesmo 
o· esses asylos ainda machinam a desordem, a revolta e a destruição elo legitimo 
aOverno de um monarcha antigo alliaclo de sua magestacle britannica. A noção 
cc~eutr~lidacle» não é chimerica e arbitraria;. é sim real, regulada e circmnspecta, 
~ d em .JUstos •limites marcados e reponhecidos pelo direito publico das nações, que 
,

0 
das dev~m religiosamente observar. E pelo que diz ·respeito a haverem obser

s a 0 as lets elo paiz, é forçoso dizer que nem muito, pois que as l~is do paiz, e 
degurame?-te se póde dizer que as leis ele todas as nações, ainda as não policia
tas? prohtbem dar couto e asylo a criminosos, muito mais ele lesa-magestacle. Es-
as. são tambem as leis ele sua magestade britannica. . 

:E .tO caso que v. s. a envolve no dito seu offi.cio sobre a reparação do ultrage 
aea r·a William Selby parece estranho ao o~jecto de que se trata. Eu fiz o· que 
s 61

S ordenam; o seu conhecimento e averiguaçã:o foi incumbido ao corregedor 
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conservador da nação britannica ; não se alcançou do proceclirn ento j udicíal pra
ticado por aquelle ministro quem fosse o aggressor, e assim mal podia prestar-se 
reparação ou satisfação, porque, podendo cu, seria tão prompto e zeloso como em 
caso similhante acontecido com Webster Gordon c dois subclitos de sua magestade 
britannica, e o serei sempre que qualquer, o que nao é ele esperar, o exigir. 

Intimamente convencido da justiça da reclamação que fiz a -v. s. 3 no meu clito 
officio, e cer to ele que o eontral'io por -v. s.a em despeito cl'ella praticado nao po
derá de fórma alguma ser da mente e approvação ele sua magestacle britannica, 
e ainda me mo de algtms de seus subditos residentes n'esta ilha, torno a o:fferc
cer de novo o seu conteúdo ú. consideração ele v. s.3

1 a fim de lhe dar inteiro 
cumprimento, como o exigem o direito e a harmonia entre ambas as nações; fi
cando -v . s .a na cer teza ele que só -v. s.a é e será o unico r csponsa-vel por qual
qu er accieleute desagradavel, visto que se escusa ao cumprimento elo que tão jus
tamente se reclama. 

D eus guru.·de a v . s .a P alacio elo go-verno, 3 ele maio ele 1829.=José Ma1·ict 
MonteiTo.=lll.mo sr. Edward Porter, proconsul de sua magestaclc britaunica na 
ilha ela lVIacleira. 

N .0 3 

llJ.mo e ex.mo sr.-Tenho de accusar a r ecepção do officio ele v . ex.3 em data 
de hontem, e em resposta. a clle peço licença pru.·a dizer a -v. ex.a que não per
derei tempo em pôr o seu conteúelo na presença elo governo ele sua magesmde 
britannica, ao qual ser ia sem duvida satisfactorio e a mim agraclavel poder eu ao 
mesmo tempo transmittir provas ele se ter alcançado a devida satisfação, em con
sequencia do ultrage commettielo contra o subd.ito ele sua magestade britannica 
William Selby, corno V: · ex.3 admitte no seu officio de 5 de dezembro proximo pas
sado. Ao mesmo tempo cumpre-me assegurar a v . ex .3 que, segundo minha pro
pria observação e o que t em chegado ao meu certo conhecimento, tem sido sem
pre, e ainda continúa a ser, objecto elos mais anciosos desejos de todos os mais 
r espeita-v-eis subditos de sua magestade britannica, r esidentes n 'esta ilha, compor
tarem-se pacificamente e com a mais r estricta neutralidade, observando as leis e 
mosb:ando o de-vido respeito ás auctorielades aqui constítuiclas, elo que tudo v. e:JC. .a. 
t em j á t ido não equívocas provas ; e emquanto assim correrem as éousas eu estou 
b em seguro, e -v . ex.3 não pócle ignorar, que o governo ele sua magestade britan
nica r equererá e forçosamente exigirá a mais cxacta c rigorosa r eparação e in
demnisação por quaesquer vexames praticados contra suas pessoas ou propriedades. 

Deus guarde a -v. ex. 3 muitos annos. Consulado de sua magcstacle britannica. 
no Ftmchal, aos 29 ele abril ele 1829.-m .mo e ex.mo sr. José Maria Monteiro, 
governador e capitão general d 'este estaclo.= Edwcwcl Por·te1·) proconsul de sua 
magestade britannica. 

N.• 4 

ru.mo e ex.mo sr.-Tenho de reconhecer a r ecepçao elo officio ele v . ex.a de 
3 do corrente, e em resposta ao mesmo só tenho a dizer a v . ex .3 que se r efir a 
ao meu ele 29 elo mez passaclo, no qual mui particularmente al:!segurü a -v. ex:.a 
que o conteúclo do dito oíficio será posto na presença do governo de sua mages
tade britannica na primeir a occasião, j untamente com a copia da minha r e'Sposta 
a -v. ex.3 sobre o assumpto em questão : á -vista elo que concebo que -v. ex.a de
sejará e-vital' toda a precipitação ·em adaptar medidas tão novas e sem exemplo, 
como as que -v. ex.3 contempla no seu oíficio . 

D eus guarde a -v. ex.a Consulado de sua magestade britanníca , 5 de maio de 
1829.-m .mo e ex. mo sr. J osé Maria 1\IIonteir o, governador e capitão general d'este 
estado . =Edwm·d Pm·ter) proconsul ele sua magestade britaunica. 

Nota 

.A.o abaixo assignado, principal secretario ele estado de sua magestade na r e
pai~içao dos negocios estrangeiros, nã0 ha sido possível, por moti-vos que lhe são 
particulares e pessoaes, responder á nota que teve a honra de receber do mar

. quez de Barbacena no clia 21 ele abril. 
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.b~clô-se pt'ossa ebt reparar. esta demora ilt'\rohmtat·i~, o abaixo· assi.gna.clo 
esta dtsposto a sontil-a tanto menos, quanto clepois ele haver oxaminacl0 a nota 
em. ~uostão, reconheceu qüc o seu cleveT se limita a i·cpotir as seguranças, que 
anterJ~rmonto teye a honra ele dar ao marquez ele Barbacena. 

O 1m1)e1'ador D. Pedro, depois elo pleno conhecimento ele t r o infante D . l\1i
g~lel assurq.ido a corôa ele Pottugal, expressou vivo desejo ele acabar as clissen-
8008 que infelizmente ckistom entre elle o sou real irm~i.o pelo modo o mais ami
gav-el e conciliatol'io . 

. Era, l)Ois, natm'al suppot qtte sua inagestade imperial perseverava no des~jo 
. 

0 m~ençã.o, que amiudadas 'vezes havia declarado, de efl:'eituat· o casamento entre 
~"' ramhn: D. Maria e o infante, como meio de pôt• termo á rivalidade de preten-
soes, unmdo os cliffercntes partidos em P01:tugal. · · 

O abaixo assignaclo deseja assegurar ao marquez ele Ba1:bacena, que ainda quo · 
0 governo britannico não pódc reconhecer direito algum no 1mperador D. Pedro 
~ara 0~1·ar })OT su~ mage_stade ficlclissima na sua capacidade política c~mo rain~1a 

0 Portugal, toclavm, o d1spor ela pessoa de sua mage·stade, c quanto diz respeito 
~o ~eu bem estar individual, depende inqucstion::tvelmente ele sua magostaclo im-
I Crtal como seu pae c tutor natural. · 

~'estes termos, ao abaixo assignaclo só compete repetir, que altamente repu
g'Uana aos sentimentos de el-rei seu amo, de fomentar ou animar a proposta ele· 
qualquer. casamento, que não haj~L reaebido a sancç<io elo imperador do Brazil. 
tn. El-rei.testomtm~ou por um modo não equivoco o interesse q1_1-e toma nas _ven-

ra.s -da lllustre prmcc:za, qtte o mat'q nez de Barbacena concluzm a este patz, c 
: ua ~agestade estará sempre prompto e:p1 toda a occasião a dar novas provas do 
eu mteresse. 1\las quanto á requisiçao do marquez ele Barbacena, para que sua 

~nagest.acle haja ele emprchencler a conquista ele Porhlgal por força ele armas, é 
1llll)OSstvol accecler a ella . O abaixo assignaclo já teve occasi~LO ele mostrar que 
esta r c_quisição, funclacla na s\1pposta obrigação dos tratados existentes, nfio tem 
~a Bealiclade similbante base. E igualmente inadmissível a pTÕposição do marquez 
~ arhacena, para entrar em novos tratados para similhantc objecto. Os princi

Ptos, que sempre dirigiram sua magcstacle, c a devida consideração aos interes-

nses do seu povo, impedem sua, magestacle de acquiescer a uma proposição d'csta 
atureza. . 

d O abaixo assignado roga ao marqucz de Barbacena queira acceitar o protesto 
a sua mais clistincta consideração. · 

Secretaria dos negocios estrangeiros, 8 ele maio ele 1 29 . =Ábe1'deen. 

Orclen-1. do dia. 

t • 'ccrctaria da repartição da guerra em Angra, 9 de maio ele 1829.- Não 
endo a junta provisoria, encarregada ele manter a legitima auctoridade ela rainha 

a. senhora D. JUar (a II, poupado meio algum, á custa dos mais penosos sacrifi
~Lo ~, para cortar péla raiz as machínações da facçrio rebelde, inimiga jurada ela 

· s~sa adorada sob~r~ma,· ela carta. constitucional e ele seus fieis defens~res ; c. c~r~.
d ddo-lhe que cspmtos perversos e mal aconselhados, bem certos da Impossibtlt-
a e de conseguirem seus damnaclos fins com as armas na mão, têem voltado á 

~~:~·ra surda da intriga c ela traição, pret ndendo espalhar a sisania e desunião 
cr· fi e. os bravos e valentes soldados defensores ela ilha Terceira, que tantos sa
fo~ CIOs têem feito a prol ela legitimidacle c da carta: ·01·clena ao com mandante ela 
ci rça ~rmada, chefe ela policia militat·, commandantes elos corpos, officiaes, offi
osacs Inferiores e soldados, que cuidadosa e incessantemente solicitem descobrir 
au ~uc_torcs dos falsos boatos que diariamente circrtlam n esta ilha; ficando todos 
8 c orrsaclos a prender os propagadores de taes noticias, apresentando-os logo aos 
c~~s respec~ivos commandantes, a filiJ. ele que estes os i·emettam com uma parte 
ten_ctunstanmada ás auctoriclades civis ou militares, segtmclo a classe a que per
do cerem, para serem julgados summariamente como cabeças ele motim e agentes 

go-verno usurpaclor. 
Outrosim_ rccommcnda a mesma jtmta que não eleve deixar ele ser preso qual-
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quer individuo 1' '•u elos crimes acima meflcionados, ainda que p retenda cseudar· se 
com o titulo de defensor da rainhu. c da carta, porque tão üistinctos ti tulos nâo 
devem per tencer aos perturbador es do socego c ordem public.:'l.; protestando ser 
ine~oraYel para com os delinquentes apprehendidos 1 qualquer que seja sua ela e 
ou concliçào. 

Esta ordem scrt'~ l ida aos corpos em tres paradas successivas . = Theotonio de 
Omellas B1·Ú,qes A vila . 

Est~L conforme. = O chefe da pr imeira dir ecçao, V'asconcellos. 

Nota 

abaixo assignad.o, pleb[potencim io ele sua magcstadc o. imperador do B~·a
zil, teve a h onra de r ccb r a nota, que s. ex.a o sr. conde de Abcrd en, pnn
cipal secretario ele estado ele sua magestade britrumica na repartÍÇ<lO aos negocios 
estrangeiros lhe d.irigiu em 8 d'este me?..i1 declarando-lhe ele no>"O que o goyerno 
do rei não olha como applic:n-cis ao caso da usurpaçao 1 operada em Portugal, os 
t ratados ele allia11ça que existem entre a cor ôa do dito r eino e a da Grau-Breta
nha, c que por con sequcncia n l:io pócle acquiesccr ás pr oposições r eiteradas, que 
o abaixo a signado lhe fez, ou paxa obter a execução d'aqucllcs h-atado., ou p<u·a 
negociar nova alliança especial, que tive ·se por objecto a restam·nção da corôa, 
de que acaba de ser c poliada sua magestade a rainha D. 1\Iaria TI. 

Esta resposta elo sr. conde é tão decisiva, que o abaixo assignado não pód.e 
considerai-a senão como um ultimatum, cln, firme r esoluçrio em que está o gove1·no 
ele sua mag stade hritannica, de permanecer neutro na dissensão, que cl sgraç.'l
damentc e~ste entre sua magestadc a rainha D. Maria li e o usurpador ela smt 
corôa; e como o abaixo assignaelo se acha por isso no c.:1so de pôr em cxecuçf:o 
as ordens que 1Üíimamcnte r ecebeu do imperador, seu augusto amo, tem a honr:1 
ele diri gir-se hoj e a s. ex. a o ar . conde ele Aberclcen, para por sua intervenção l.e
var ao conl1ecimeuto de sua magestade britannica, que o augtlsto pae e tutor ele 
sua magestade a rainha fidelíssima r econheceu que no estado ele de graça lll 
que se àcha esta joven soberana, clle a deve ter junto a si para melhor p1·ecn· 
chcr para com ella os deveres c1ue lhe impõe Slla ternura paternal ; c que ellc to
mou, em consequcncia, a r esolução de orcl enar o prompto r egresso ele sua magcs
tade fi.delissima ao Rio de J aneiro. E x ecutor fiel das ordens do imperado1· sell 
amo, o abaixo a signado começou já a fazer os preparatiYo neces arios para o 
tran porte da joven rainl1a; e tnmsmittindo ao sr. conde do A.be1·cleen e ta notifi
cação official, o abaixo nssignado llw roga que se sirva do acceitar os xciterados 
p rotcitos ela sua a lta consideração . 

L aleharn, em 13 de ma io ele 1820. = Mm·quez de B a1·bacenct. = A s . ex. a o 
-r. conde ele Aberdeen, principal secretario de estado de sua magestadc briwn· 
nica na repartição dos negocios estrangeiros. · 

Officio 

(~ .0 94 rcscrl'ado) 

m .mo c ex..mo 81' .- 'ei com toda a certeza que sua. magc tadc o imperador do 
Brazil :firmou um decreto, pelo qual annullon o pacto espon alicio que em Vic~a 
fôra celebrado entre sua magestade fidelíssima c sua alteza a senhora D . MarHJ. 
da Gloria. 

Em L ondr es se fez muito mysterio d'este decreto, mas nenhuma duvid~l JUC 

resta sobre a sua existencia, que hoje mesmo me foi afiançada pelo eJ!carrcgado 
de negocios de Hespanha n'esta côrte, o qual soube esta noticia de boa fonte . 

O marquez de Palmella faz em Paris todos os esforços por engrossar o setL 

partido com os liberaes francezes que mais se abalisam p elos sentimentos do lado 
esquerdo. E sp ero que todos os seus p1·oj ectos se mallograrão, o eu procurarei dar 
a v . ex. a noções mais circumstanciadas das vãs tentativas que o dito marquez põe 
em obra para conseguir seus dam.nados fins . 

Carlos :Mathias Pereira, logo que soube do meu incommodo, vciu a Paris pa1·•t 
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0 fim ele coaclj lLvar-me no que me parecesse neoessario . E u, porém, Julguei n~~o 
dever-lhe patentear os negocias correntes d' esta legação ; primeiramente porque 
elle não cs t{~ acreditado em Paris, e quando eu houvesse mister quem me coadju
vasse deveria começar pelos empregados d'esta missão, nos quaes tenho plena 
confiança, e em segundo lagar porque, graças a D eus, já me acho com ta.uta me
lhora, que posso sair e fallar nos negocias com as pessoas com quelll impor~a, e por 
conseguinte todo ·a meu incommoclo consiste por ora em não poder ainda assignar. 

Deus guarde a v . ex. a París, 14 ele maio ele 1829. - Ill.mo e ex."'0 sr. vis
conde de Sautarem. =Pelo sr. conde ela Ponte, José Ignctcio clct Ctmha Cctndido . 

O fficio 

(N.0 95 rcsmado) 

.. IU.mo e ex.mo sr.-Aproveito ·esta occasião ele um correio hespanhol para par
ticipar a v. ex. a que sua magestaele christianissima, em consequencia das vivas 
escusas ele mr. Laval de lVIontmorency, :firmou hoj e uma 0rclenança pela "qual no
meou a mr. ele Portalis, ~vté agora ministro da justiça, seu ministro elos negocias 
estrangeiros. · 

Confirmo a · v. ex. a a noticia que hontem lhe p1anclei pelo correio, ele haver 
0 senhor D . Pedro, · imperador elo Brazil , passado mn decr eto que annull.a os es
pousaes contrahiclos em Vienna entre el-rei nosso senhor e a senhora D . Maria 
da Gloria. · 

A minha saucle v~e o melhor possível. 
Deus guarde a v~ ex. a París, 15 ele maio ele 1829 . - 111. 1110 e ex.1110 sr. v isconde 

de Santarem. = P elo sr. conde ela Ponte, José lg?iacio clct Cunhct Cctnclido. 

Nota 

. Mousietu· le marqu.is: -Le courrier que vons avez expédié à: Vienne m 'a r e
lUis la note que vous m'avez fhit l 'hónneur ele m'aclresser le 25 aYril, ainsi que 
les. lettres ele leurs maJ estés 1 'empcreur· D . Pedro, et la reine lVIarie, qui s 'y trou
Vaient j ointes et que j e me suis empressé ele porter i~ leur haute clestina.tion. 
. J e n' entrepr enclrai point, mr . le marquis, ele réponclre aux observations que 
l enferme votre derniere note sur la lettrc que j 'ai cu l 'honneur ele vaus aclresser 

1
e 15 février, et sm- la part qu'ont prise les cabinets ele Vienue et ele Londres à 
a négociatiou qui vaus est cou:fiée, attenclu qu'il me serait impossible de les 

a?mettre, ni comme justes ni comme fonclées. Il a été cl'ailleurs r éponclu à plu
s~eurs époques et ele la maniere la plus explicite aux faits et aux arguments qui 
s Y trouvent r éprochúts, nommément par les observatious que mr. le çhev~~lieí· 
de Neumaun a eu l'orch:e ele vo~ts communiquer au mois ele novembre clernier; 
P~r _les notes que vaus a aclressé mr. le comte ele Abereleen, le 13 j anvier, le 4 
feY1·1er, le 11 et le 26 mars, et par les nombreuses explications elans lesquelles 
~ur . le prince clec Esterhazy est entré. avec vous sur cet objet elepuis votre arrivée 
a Lonch·es . n serait clone, .ilme semble, cl'aU:tant plus inutile m~ ourel'hui ele se lais
~~r ~ntrainer clans une eliscussion polémique sur tm suj et aussi pénible, que, 
l' apres ce que vons me faites l'h01meU1: ele m:annoncer }Jar votre cler~l.Í~re note, 

eml)ereur D. Pech·o, votre auguste maitre, v1ent ele rompre la négoCiatwn clont 
Y011~ étiez chargé, eu vous clonnant l 'orclre ele cléclarer en son nom: que sa ma
~es~e était cléciclée à ne j amais transiger avec l 'infant D . Miguel, son frere; qu'elle 

tait ~galement à ne j amais consentir au mariage ele la r eine Marie, sa fi.lle, avec v· pnnc€ ; qu'elle r egardait comme nnl et non avenu l 'acte ele fiançailles fait à 

1
1enne entre l.a ·reine et l 'infant, et que vous aviez eu cons·équence r eçu l'oyelre 

c. e . ra1nei.ler immécliatement cette j etme princesse à Rio ele Janeiro . Cette clécla
~:h.on se, trouvant confirmée de la m~niere la plus positive par les clernieres let-

es de l empereur D . Pedro à sa maJesté l'emperet~r sou auguste beau-per e, nous 
~Epouvons qu'attenclre clésormais les clécisions que les principales puissances ele 

~ urope, .et nommément l 'AngJeterre, croiront clevoir prenelre, en suite ele cette 
lllemc cléclaration, r elativement aux a:ffaires clu Portugal; ct eu attenclant j e croís 
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dcvoir me borncr à vons transmcttre ci-j oint los l'éponscs da sà i11âj cs té 1' inpea 
rcur à l'empcreur D. Pccho et ~L la reine Marie, cu vous priant du vouloír bicn 
los fairc parvenir <t leur hautc clcstination. 

J e saisis cette occasion po1u· vous r nouvcller monsicur le marquis, l'assnrance 
ele ma consiclération h·es distingnée. 

Viennc, lo 15 mai 1829. = ll{ette?·nich. = A mr. lc marqtús .ele Bmbaccna. 

Officio 

m .mo c c:s: .mo sr.-Bem persuadido que v. ex.3 não cleixará ele estimar saber 
toclas as novidades, tenho a honra de remctter IJOr copia o impresso e carta in
clusa, vinda da Terceira, p la qual consta o proj octo que tivcn1.m os rebeldes ele 
invadir esta c as outras illias; assim como que o perfielo Pahuolla nrio cessa ele 
os animar contra a causa ele el-rei nosso senhor. 

'egtmdo as ultimas noticias parece que a tropa TCbbldc emigmda ele Ingla
terra para a Terceira clcif:.'l. a mil e oitocentas praças, tcnclo no dia 13 ou 14 ele 
abril desembarcado · a ultima porção em numero ele quatrocentos c cin~ocnta h o
mens . Estamos, porém, confiados que, nfto obstántc todos os esforços dos. perversos 
c degenerados portuguezes, a causa de el-rci nosso senhor em breve triumphará 
tambem n'aqueUa iU1a, cujos habitantes tanto têcm soffrido pela sua fiel lidado. 

Hontcm fundeou no ancoradouro d 'esta ilha uma fragata ingleza, qne se diz 
vir ás ordens do consul geral. Desconfia-se quo siga para a Terceira logo que 
chegue a nossa esquadra, a :fim ele poder servir de asylo aos que para clla se 
quizyrem refugiar. 

E quanto se me offerece digno ele commu~car a v . . ex. a, restando-me uruc.'l.
mcnte p dir-lhe a honra de b eij ar por mim a augusta mão ele l-rei nosso senhor . 

Deus guarde a v. cx.a Ponta Delgada, 15 ele maio de 1 29 .-lll.mo c ex.mo 
sr. João de 1\{attos c Vasconcellos Barbosa ele Magalhães, ministro c secretario de 
estado elos ncgocios ccclcsiasticos e de justi~a. = José lvionteú·o To?Tes. 

Copio. annexa. 

Hontem, pelas cinco horas ela t&rdc, me entregou Nicolau Antonio Borges ele 
Bettencomt a carta com o impresso incluso fechacl<.1.1 dizendo qn,c lhe fôra entregLtC 
vindo da. ilha Terecü·a; o que tudo remetto a v . s.a para tomar elo seu conteúdo 
o conhecimento nccessario, remettendo-me de um c outro papel mna copia em 
fórma para ser hoje remettida ao minish·o e secretario de estado elos negocios ela 
n1.arinha e ultramar. 

Deus guarde a v . s.R Ponta Delgada, 13 de maio ele 1829 . =Hem"ique clct 
Fonseca ele Sousct P1·ego . = Sr. desembargador José Monteiro Torres 1. . 

Nota 

É com sentimentos de mtúto pczar que recebeu o ab::tixo assignado, principal 
secretario de estado ele sua magestade na rcpartiçfi.o dos· ncgocios estrangeiros, 

1 cgnc a allndida cart;.t datada de Angra em 9 do mesmo mez e com a assignauu·a de 
«Borges" irmão do dcstinatario qu dPpois de algumas linhas de intcre se exclusivamente 
pfl).·ticu.lar, cliz: «Quanto a noticias d'cste paiz só te posso a scverar que elle está em pmfeito 
soccgo c que houve projcctos ele mandar a essa ilha tropa, assim corno ás outras para ns fazer 
tornar á devida obcdicncia; por6m a noticia de haverCI'n embarcações elo guerra n'cstcs mares, 
lJcrtcncentcs ao ustupador , obstou á execução d'cstc plano, c arrora, conforme os olficios do mar
qucz de Palmclla, julgo que 11ão sac tropa d'aqtü pois este quer a tropa toda r etmida em mn 
ponto pm·a embarcar a bordo da esquadra brazileira, que, serrunclo uma carta, do d.r. J oaquim 
Antonio de 1llagalliães (que foi na deputação p01·tugueza ao l~io e que acaba de chegar a Gi
bmltar) a cs_quadra brazileira estava a saú· qtte 6 composta de duas nans tres fragatas, duas 
corvetns c ddfcrentcs tran portes, qttc conclnzem a s etL bordo cinco mil homens de tropa do 
clcscmbarrluc, a f]nal 6 toda ele suissos e hanovoriauos, a qual noticia parece crivei, não só 
}JClos offieios do .Palmella, mn.s tambem pelo imp1·esso que junto remetto, que é verídico». Con.
tém c te, sob o titulo de Noticias officiaes, a cone pondencia dirigida pelo marquez a Diocle
ciano Leão Cabreira em 20 de março (vide pag. 192) o diseur o do conde de abugal ao impc-· 
rador do Brazil c respectiva resposta já tambcm insertos n'estc repo itorio, sendo a certidão 
de tudo p:tssnda p or J oão Luiz Ferna ndes Braga, escrivão da devassa. 
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a participaçfio de 13 elo corrente, na. qual o marqucz de Barbacena lhe aununcia 
a p~·ompta retirada ele sua magestacle ficlelissima para o Brazil. Não deixará o 
aba1xo assignaclo ele levar esta determinação ao conhecimento ele el-rei, seu amo; 
~as incitado pela .notaria solicjtucle ele sua magestade em tudo que diz respeito 
a hqm:a e pro.spericlacle cl' esta interessante prinecza, atreve-se, no entretanto, a · 
0fferecer algumas reflexõe~, que talvez se tornem dignas ela consideração do mm:
qnez ele Barbacena. 

N~io procura o abaixo assignaclo inc1àgar qual seja a extensão elos poderes ele 
9.uc se acha investido o marquez ele Barbacena, nem tão pouco a natureza cla.s 
Iustrncções que r ecebeu elo seu soberano. Quanto a estas é s. ex.a õ unico juiz . 
Mas na supposição ele que existe materia que se pócle discutir antes ele se exe.: 
eutarem estas ordens, seria o abaixo assignaelo ta.iaclo, segunclo pensa, ele inelif
fei:entismo para com os verdadeiros interesses ele sua magestacle fidelíssima, se 
deixf~.sse ele submetter as seguintes observações ao marquez de Barbacena. 

E obvio que na presente situação ele Portttgal, e no estado actual ele relações 
elas potencias europêas com aquelle paiZJ 1. a ausencia ele sua magestaele póele tor
né\Jr-~e grandemente prejudicial aos seus interesses . Mudada para outro hemis
pheno, e conservanclo d 'aJi com os estados europeus uma corresponclencia incer l;:,1 
e enfadonha, a partida ele sua magestade pócle, o que não é improvavel, ser olhada 
como um abandono virtual das suas pretensões e dos seus direitos . A nação por
t~lgueza pócle por esta fórma estabelecer a sua obecliencia ao infante; e é impos
srvel suppor que os governos ela Europa queiram consentir que se prqlongue in
definidamente o caracter anomalo das suas actuaes r elações com Portugal. ·. 

O marquez ele Barbacena não pócle ignorar que, se acaso aJguma mudança 
O~correr em Portugal e que se. o throno vier a vagar ele facto> a pacifica suecos
são ele sua niagcstacle encontrará maiores clifficulclades, ao mesmo passo que a 
sua vinda elo Brazil serú olhada com mais elesfavor elo que se viesse ele outra 
qttalq_:uer parte el0 globo. O cimne mvtural ela nação portugueza seria mui clire
C~[l)mente excitado; e um sentimento ele ferido orgulho pela apparencia ele clomi
illo cl'aquella · outr'ora colonia, augmentaria a geral r epugnancia contra o recebi
mento ele uma princeza brazileira recemchegacla elo porto elo Rio ele J aneiro . 

O interesse que el-r ei, seu amo, tem invariavelmente test e.:m.unhaclo no b em 
c~t~~· e ventma ele sua magestacle fidelíssima, salvam o abaixo assignado da pos
Slbihclacle ele uma ÚLlsa interpretação quando se arrisca a observar que, podendo 
a marcha ele acontecimentos em Portugal exigir a sua presença, a chegada de 
sua magesta0.e, inc1o cl' este paiz, removeria mui provavelmente di:fficulclacles de 
uma tal natureza. E verdade que sua magestacle fidelíssima poderia naturalmente 
pedir á Gran-Bretanha, como antigo e desinteressado alliaclo ele Portugal, auxilio 
e conselho; mas collocada como se ha visto, talvez inevita,·ellüente, á f;rente ele 
um partido, e não obstante sua juventude· e innocencia, achando.-se seu nome en
volvido com os maiores excessos ele clissens~io civil e ele rancor pessoal, a chegada 
ele sua magestacle aJ Portugal indo cl 'est e paiz, cumpre confessar, perderia muito 
d'aquelle garbo é caracter que cleveria po~suir . A" apparição ele sua magestaelc 
seria sauc1acla como vincnlo de paz e geral tmião, mas não seria olhada por nc
nhtuna facção como signal elo seu triumpho. 

O abaixo assignaclo julga devido aos interesses ele sua magestacle fidelíssima, 
e áquella franqueza, que deseja cm;acterise a commmiicação que tem tido com .o 
Tnarquez de Barbacena, declarar, que, segnnclo seu pensar, a decisão elo impera
d?l: D . P ec1ro era a todos os r espci.tos vantajosa á princeza sua filha, quãnclo ele- · 
C1c~111 que a sua resiclencia na Europa fo sse na côrte ele sua magestacle imperial 
0 .1~peracl01· de Austria, rodeada pelos seus augustos parentes, e educada sob a 
"~;stlancia ele um soberano virtuoso e respeitado, o bem estar ele sua magestacle 
llao deixaria ele ser promovido no ultimo gr au. E sta cletáminação era igualmente 
favoravel aos seus direitos políticos ; c se os amigaveis esforços. ele r;eus alliaclos 
fo~ sem finalmente acompanhados ele bom exito, a partida ele sua magestacle ele 
V1enna para ir occüpar o throno ele seus antepassaélÇ>s, não seria acompanhada 
por aquellas clifficuldacles que na presente concliçfio du Portnga.l se suscitaria-m, 
saínclo ella de Ine-latcrra ou Llo Bmzil. o 
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O abaixo ~ssignado r enova ao marquez de Barbacena os protestos de sua, dis
tinctá consideração . 

Secretaria elos negocias estrangeiros, 18 de maio ele 1829. = Abe1·deen. 

Apesar da r ecommendaçao bem expressa no officio do marquez de P almella 
em data ele 4 de março, fundada nos princípios l1Llnianitarios, para que só por 
extrema necessidade se applicasse a pena de morte, a junta provisoria, confor
mando-se com as decisões elos tribunaes militares, mandou cmnpril-as, l)Or ordem 
de 26 do mesmo mcz, sendo fuzilados em Angra tr es infelizes, cujos clelictos de
monstram os dois seguintes documentos -L. 

Sen.i;en.ça 

Sendo visto n'este conselho de gLtcrra o processo verbal dos r éus Felix :Matt
ricio, Manuel J acinto e Luiz Pinto da Costa, solclados do batalhão ele caçadores 
n. 0 5, corpo de delicto .a fl. 45, testemunhas da culpa e defeza, interrogatorio s e 
respostas que a clles der am, se decidiu, por uniformidad e ele votos, que o· crime 
de que são accusados se acha plenamente provado; porquanto, ainda que não 
seja liquido se os réus desertaram do seu corpo com o unico fim de se unir ao 
partido rebelde, por ser posterior o desenvolvimento hostil d'este ao facto ela el e_: 
ser ção, comtuclo é certí ss imo que tomaram parte actíva nos acontecimentos r e
voltosos que tiveram logar n'esta ilha no s princípios elo mez de outubro, os quaes 
tinham por :fim destruir o governo do legitimo rei, fazendo como tal acclamar o 
usm·pador, o que tudo se mostra pelas testemunhas que lhes formaram a culpa, 
elas c1uaes umas, como a 1, 2, 3 e 5 , juram que, quando foram appr ehendidos 
pelos r ebeldes nos lagares elos Biscoutos, ali encontraram os r éus unidos ao par
tido r ebelde, coadjuvando-o a ponto ele tambem faz er eJ_U fogo contra os clestac[l.
mentos que lá foram mandacl os para os debellar; outras, como a 4 e 6, jura m que 
os r éus estiveram no P ico do Celleiro, onde prestaram igual auxilio e favor aos 
rebeldes q Lle ali foram batidos e dispersados IJela tropa :fiel, á' excepção do r éu 
Felix Mauricio, que, por se achar então ferido no hospital ela villa da Prai~, não 
assis tiu a esse combate; sem que aproveite a n enhum cl'elles o que allegaran1 em 
sua dr~feza, visto que nem levemente provaram que fossem violentados pa1:a se 
unirem aos rebeldes e praticarem os factos que se lhes accumulam, não mere
cendo attenção alguma os motivos com que pretenderam justificar a cleserção, 
ainda quanelo verdadeiros . Portanto, consicleram os r éus incursos no crime ele 
lcsa-mages tacle ele primeira cabeça, e como taes comprchendielos no artigo 2 . 0 da 
car ta ele l ei de 19 ele dezembro ele 18J61 que diz <<OS militares ÍnCLll'SOS nos re
feridos crimes serão infallivelmente arcabuzaelos com toda a solemnidaclc e ap
parato» . E mandam que a sobredita pena se execute. = O auditor, J osé J acinto 
Valente Fa1·inho= Mcwianno J osé Ban"'l·oso~ major do 3. 0 r egimento de infanteria, 
presidente =José Antonio ela Sil-va A1:aujo~ capitão de infanteria n. 0 3 =-Antonio 
ele Alme·ida RodcGdo ~ t enente ele infanteria n . 0 3 = B m·n.anlo Antonio Ilha1·co Cas
tillw e Mello; tenente de caçadores n. 0 7 ~João TaveiH~ Cm·doso, alferes de ca
çadores n .0 3=Fnmcisco Manmel Fnmco~ alferes de caçadores n. 0 10. 

1 O auctoT dos Ánnaes dcG ilha Terceira, Francisco Ferrcb·a Drummond, cliz que a jtmt:t 
. provisorla «qtliz faz er o primeiro ensaio chts tremendas execuções, para que se clispozcra, orçlc

uanclo á commissão militar desse fim aos necessarios processos, o que cila fez sentenciando t> 
morrerem fuzilados os criminosos Francisco Gonçtt]ycs (officia l de pedl'eiro), Francisco Jo~é 
Affonso (tambor de :utilhcüa) c Joaquim Co.elho da Rocha (tenente de milícias), pelo aniJUO 

deliberaclo de attentm·em contra os direitos magestaticos. P1·estaTam-se, portanto, a estes pa
decentes os soccorros espirituae , e fomm levados ao relvã.o jtmto elo castello de S. J oão Ba
ptista, em presença ele uma fracção ele c<'tcla um dos corpos de linh'<L, c fuzilados pelos sargcnton 
de milícias. Procediam os seus crimes dos tmwultos do dia 4: de outt1bro de 1828, e supposto 
que o chanceller Tecebesse oxdem para immediatamente fazer subir o processo aos juizes, por 
muito tempo o foi e:paç.n.ndo, dando logar á. defeza dos réus, até que :finalmente se julgou un
}Jrocedente. Igual morte se deu a alguns soldados do batalhão 5.0 ». 

Já se vê, pois, que antes das sentenças abaixo transcriptas, houve applicação de pena ul
tima a tres individuo:; na ilhn., mas ignorâmos o teor do clocnmcnto conclcnmatorio. 
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Accordão 

Aos 19 dias elo mez ele maio de 1829, n'esta cidade de AngTa e sála desti
nada para as sessões do supremo conselho militar de justiça, se reuniram o pre
~iclente e vog-aes elo mesmo conse lho, e depoi s ele lhes t er sido relatado por mim, 
J1'1iz relator, o presente processo, se proferiu o seguinte accordão por uniformi
dade absoluta ele votos . E etl, Luiz Ribeiro de Sousa Saraiva, juiz r elator, o 
escrevi. 

Accorclam no supremo conselho: que, vistos os autos e direito r espectivo, jul
·~am ser b em: fLmelacla a sentença elo conselho ele g-uerra a fi . 54 ; por isso a con-
firmam e mandam se dê execução como a mesw::~, determina. . 

Angra, 19 ele maio ele 1829. = Luiz RibeiTo ele Sousct Samiva = J oão ele 
Soztsa, capitão de mar e guerra = Antonio da Ctmha e Vctsconcellos=José Jl{a?·Ú:t 
ele Bcm·bosa e Abo1·im, coron el elo r egimento ele milícias ele Braga = Mmmel José 
ele Mei?·elles Gtt61"1Yt = Antonio José Joaquim de JYlimnda, coronel do r egimento 
de milícias ele Bragança. = Fui presente, como IJrocuraclor da corôa, F1·ancisco 
Luciq D~tcwte Reis. 

Officio 

(N.0 7 G reservado) 

JlLmo e ex . mo sr. - A princeza do Grão Pará tlem·jra-se em Inglaterra, se
gundo disse o marquez ele Barbacena ao príncipe ele Esterhazy, que lhe observou 
a responsabilidade que tomava levando sua alteza para o Rio, p elo 1múto embaraço 
que causava ás negociações, estimulando-se mais o imperador com a presença ele 
sua :6.1ha r ej eitada ela Europa., e tomando assim o negocio um ar hostil; que alem 
cl'esta rasão havia a elo estab elecimento de sua alteza, que estaria muito mais bem 
educada em Vienna; tanto l)ara a sua educação como para o seu estabelecimento 
ft~t:lro, fo sse qual fo sse ~ sort e ele Portugal a seu r espeito, e que esta r esponsa
blhclacle r ecaía sobre elle, ma.rquez ele Barbacena; estas r eflexões parece ter em
lhe feito peso, e di sse que tomaria a r esolução ele esperar novas ordens do impe
rador sobr e isto, pois que as instrucções era.m muito l)Ositivas; entr etanto n ão queria 
ter mais r elações com o partielo dos r efug-iados, e que estimava muito que o mar
qnez ele P ahnella tivesse saído d'aqui, não r espondendo pela ultima parte d'esta 
resolução, porque não posso fixar uma opinião sobre o plano cl'este negvciaclor, 
ou talvez elle mesmo o não t enha :fixado; estou, comtnclo; p ersuadido que não 
funda mais as suas esperanças sobre r evoluções em Portugal, porque deve estar 
persuadido que neil1 este governo, nem o ela Austria apoiado tal meio ; é 1)rovavel 
qtte tenha conheci.J.nento de mn despacho cl 'este ultimo: <<qnel que soit le sort eles 
affaires ele Portugal, quant aux droits et à. la r eine, j amt~i s l 'on pourra clésirer ni 
:vouloir une révolutiom . O príncipe ele Esterhazy, tendo conhecimento ela clisposi
ção ele cl-r ei nosso senhor relativamente á maneira por que a Europa pretende, 
por meio ele mna negociação, r eooncili.a.r a sua magestacle com seu irmão, fica.nclo 
por este modo em posição ele livremente r econhecer os seus direitos ao throno qtle 
Occupa, disse que .muito estimava co1nmtmical-a ao seu g-overno, })Orque isto rati
ficava a OI)inião elo imperador seu amo, que sempre t inha clito que, se se mos
trasse claramente a el-rei nosso senhor a; posição ela Europa a seu r espeito, estava 
certo que o meio elo casamento não havia achar opposição hostil na sua pessoa, 
P~rque b em o conhecia. · 

Este embaixaclor tambem tem dito a lord Abercleen, que tinham feito muito 
lUal todas as potencias ele r etirarem os seus r epr esentantes ele Portugal. Es1)ero 
qtte estas refl'exões, com as instancias elo mini13tro el e Hespanha, façam deciclir a 
( andar algmn. agente em po1:~co tempo; ~alvez se ele1:1ore a~é á pr~i·_ogação elo par-
alillento, que eleve ser por .citas elo prox1mo mez. Nao r epito notiCias de França, 

porque v . ex. a as recebe mais r ecentes directamente; só r epito o que me disse 
Carlos Mathias, que foi a París, como Jflanclei dizer o correio passado, log-o que 
soube elo ~contecimento elo conde ela Ponte, para o coadjuvar no que elle julgasse 
fne lhe convinha, e que ao seglmclo ou terceiro dia ela sua chegada teve llilla co-
tca ele ar, ele que esteve em pQrigo de viela; escr eve-me em data ele 15, livre 
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.tl'aqucllc insulto, mas ;..inda em estado de nrio poder dizer senão o que n1cnciono1 
c pedindo-me que repita isto mesmo a v . c:x.a 

Aqui chegaram os cl.uc1ues ele Orleans e Chartrcs; parece não ter Ioga r o ca
samento cl'estc com a princeza elo Grão Pará. Julga-se c1ue mr. Hyclc ele Jcunllc 
não protege tanto os refuo-iados portuguezes . Agora recebo os despachos rcs~rva~ 
elos n .05 135, 136

1 
137, 138 c 139, c~cgaclos pelo paquete Sand1.0ic,h, ele que farct 

uso conveniente na conformidade das ordens de sua magcstacl e. 
Deus guarde a v . ex."' Londrps, 20 ele maio ele 1829.-IJl. mo c ex. mo sr. v isconde 

de Santarem.= T"'iscpncle de Asseca. 
Oflicio 

(Ex lraclo rio 11. 0 23 rcsmado) 

Finalmente consegui hontcm apr esentar-me ao papa, senelo por este ti:atc1.do 
com a maior attençfto possível. 

Depois que lhe fiz os meus comprimentos e lhe disse que sua magestaclc con
servava o maior respeito á santa sé, elle me encarregou ele participar a sua ma
gostado o interesse que tomava pela. sua augusta pessoa c por toda a familía real; 
mas que nas circm11stancias actuaes não pocll::u cllc· obr :1r como antigamente se per
mittia aos papas, sendo elles os que clecidi~ estc1.s questões, e que hoje só se 
clecicliam com peças ele artilharia, e que, portanto, julgava elo sou elover ir sempre 
atraz n'cstas questões . 

D epois cl'isto perguntou-me que novidades eu ~abia : a isto ll1e r csponcl i C< quc 
r;abia qnc as curtes ele Lpnclr cs, ele Madricl c do Paris pareciam decicliclas a 
nosso favoru . 

Roma, 21 de maio ele 1829 .=1Jtla?·quez de Lav1·aclio, Antonio. 

A v i :;;; o ci~·cu.lar 

Intcndcncia geral ela policia ela côrtc c reino. - Chegap.clo ao conhecimento 
d'csta intenclcncia que os mal intencionados, para ver se transtornam a ordem pu
blica, que felizmente existe n'esta capital e reino, têcm ousado inventar noticias as 
tnais absurdas e subversivas, em o:ffonsa elo pacifico c legitimo governo ele sua 
magcstacle o senhor D . Miguel I; e convindo precaver as consequencias que ele 
taes embustes e ardilosos tramas podem resultar , por isso que os perversos,. fi n
gindo-se ele sentimentos realistas, têem passado a querer illuclir algmnas pessoas 
menos cautelosas, transmittindo ckbaixo ele nomes sup1Jostos as inventadas noti
cüus1 lastimanclo-se ela sua veraeielacle phantastica e destituída ele fi.mdamcnto cl11 
todas as suas circumstanoias : vou prevenir a v . m. cr: d'aquelle novo estratagema 
dos perversos, para que similhantem,ente c sem perda algtm1a ele tempo ponha ele 
accordo as justiças ela sua comm·ca, a fim ele qLw cada e1ual, pol todos os meios que 
estiverem ao seu alcance, procure desvanecer todos os boatos riclicu.los c crimi
nosos, procurando clescobrir qucm _os inventa c propaga, pftra ser preso .e smn
mariaclo, em ordem a que lhe s j a applicaclo o castigo que merece quem se atreve 
a promover a anarchia c a desordem. 

D eus guarde a v . m .cn Lisboa, em 27 de maio ele 1 8~\) . =José Bct?·ata F1·ei?·e 
de Lima.= r . clr. corregedor ela comarca ele .. . 

O flicio 

(N.0 103 I'CSCI'I'ü !lo) 

lll . mo c ex. mo sr.- - Às noticias _que tenho rcccbiê_lo pelo individuo ncarregaclo 
ele vigiar OI> refngu:tclos em França me confirmam que a intriga continúa entre 
cllcs. J oão Carlos do Saldanha parece ter perdido aquj, ao menos para com mr . el e 
Neuvillc, alguma influencia depois ela chegada. do marquez ele Pah11ella, o qual, 
ainda qnc clctcstalo pelos libcraes, não cleixa ele ser, porém, o m1.ico por quem 
cllcs podem tratar os seus ncgocíos : elle par tiu ba. .dois clia · para Lonéb:es, e jul
ga-se ser objecto da sua partida apressar no parlamento inglez a moção que se 
fez no principio r elativa aos ncgocios ele Por tngal. Sobre este obj ecto repetiu ou-
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tl'o dia o embaixador de Inglaterra, que o ministerio inglez não tinha approvado 
a.s ultimas execuções feitas no Porto, porque desejando o governo inglez ter mo
t~v-o para defender o ele Portugal, o ultimo acontecimento dava mais força ao par
hdo da opposição, o qual estabelece a força dos seus argumentos sobre a pouca 
lllocleraç~Lo elo governo ele Portugal. 

. O emb<~ixaclor ela Austria, tendo fallaclo sobre o mesmo obj ecto, me di sse que 
lllnguem deixou ele conhecer a llecessiebcle ela exeCllCào de .M:oTeira e seus co
réus i mas que elle j'ulga, assim COmO llHÜtOS ip_cuvidnOS do· COrpO diplomatico, qLte 
as ultimas execuções· elo Porto B.ão deviam ter tido logar, visto que o crime dos 
executados tinha sido anterior á cleclaraçaó. ele sua magestacle como rei de Portu
gal pelos tres estados elo reino ; e que, alem cl'isso, no es tado em qtw se i,~.chavam 
as neg•ociações, te:!.'ia sido até 1n·uclente esperar o Tesu.ltaclo cl 'ellas . 

'l,ratci n'' esta entrevista de justificar o g·overno, demonstrando a necessidade 
ele tlm exenwlo na cidade elo Porto, 1c onde têem partido todas as r evoluções por
tugnezas . 

. Foi n'esta mesma conferencia que nli'. Appony me leu o officio que tinha re
cebido elo ministro da Austria em 1\iaclrid relativo ás conferencias que com el-rei 
nosso senhor t eve mr. Acosta, e dev·o dizer a v. ex. n. que o referido Appony me 
pareceu muito satisfeito com a ()Olllmtmicação que tinha recebido . 

. Pa~so a participar a v. ex.a que o marquez ele Barbacena expediu um correio 
a Vtemla ele Austl'ia, participando ao impe~·aclor que sua alteza a senhora D . ·l\faria 
c~a. Glo1•ia ía pa~'tir para o Rio ele Janeiro . O gaoinete austríaco, vendo n'esta par
ttctpação que o marquez ele Barbacena a fazia com o fim ele assustar o dito go
v-erno e fazer com que elle desse passos para que sua alteza não saísse ela Europa, 

· ~·esponcleu que sua alteza devia executar as ordens de seu pae, as quaes, sendo 
lrrevogaveis, como p_articipava o marquez ele Barbacena, a ellas se não oppunha 
de modo algum sua magestadc o imperador. 
. Chegou a Paris mr. Campm,;ano e esteve commigo hontem. Sei que elle tem 
repetido, que era impossível ao gove:rno po:rtuguez o ter deixado de executar 1\'Io
retra, e qne elle como t estemunha OClÜar tinha observado que só:QJ.ente assim se 
poderia diminuir a audacia dos r evolucionarios .ele Lisboa, a qualn1;tica e exchísi~ 
:mente era devida à presença elo mau comportamento ela força fi:anceza estacionada 
llo Tejó. . ,.. . 
c1 peus guarde a v .. ex. a París, 29 de maio ele 1829.-Ill.mo c cx."'0 sr. visconde 

e Santarem .. ~Conde da Ponte. · 

Sentença 

. Vistos estes autos n ' esta com missão militar, Cl'eacla por portaria ela junta pro
".180ria encarreg-ada de manter a leg·itima auctoridacle úla rainha a senhora D. Ma
:\a li, ele 28 à.e abril proximo passado, e auctorisacla para sentenciar os réus 

ntonio J osé Coelho e Francisco de Paula, por portarüts ele 2 e 6 elo corrente 
lUez, a fi. 3 e 8, etc . ' · ·. 
lh Prova-se pelo ~onselho ele cl~sciplina a fl,_: 15, .feito ao r éu A:ltonio José ?oe
l o, solchclo ela qumta companhm do batalhao ele caçadores n . 0 !J, que elle tmba 
~sertaclo em 18 ele novembro · proximo passado, o que é corroborado pelo clepoi
l'éento elas ~estemtmha~ u .05 1, 2, 3, 4 c 5, a fl. 37 e 38,.e confessado por e~e ft no seu mterrogatorio a :fL LjJ, mostrando-se ao mesmo tempo pela attestaçao 
~io · 11 que é a quarta deserção que o r éu commctte, ~inda que no interrogato
.cre con~es~a t.er cleserta~o ~ó tres vezes, senelo esta ~ ter ceira; e como _ p e~? ele~ 
c to da, c1tta JUnta provisona de 9 ele novembro prox1mo passado a deserçao foi 
c?rulettícla em tempo ele guerra, está o réu incurso na pena de morte, e~tabele
c te a ~o 14. 0 artigo de guerra, que diz: «Todo aquelle que desertar ou entrar em 
e:-8P1+>a.ção ele deserção, ou que, sendo informado cl 'ella, a p.ão delatar, se for 
l'e ,. teml)O ele guel'l'a será enforcado; e aquelle que deixar a sua e.ompanhia ou 
se~~ltl.ent? para ir ao logar elo sou nascimento ou n outra qualquer parte que seja, 
elll.c cast1gado com pena ele m01:te como se deser tasse para fóra elo r eino; e sendo 
Al" teml~O de paz será conclemnaclo por seis annos a trabalhar nas fortificações» . 

l:lJll d'!sso JJrova-so pefo mesmo conselho ele disciplina e testemunhas acima di-
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tas, que o mesmo rén dooertAra estando de gnarda, o que elle tambem confessou 
no seu interrogator.io, por m~j o n1.otivo incorreu nas penas estabelecidas no 12. 0 

artigo de guerra, que diz : a Se algum soldado se deixar dormir ou se embebedar 
estando de sentinella, Otl deixar o seu posto antes de ser rendido, sendo em tempo 
de paz será castigado com cincoenta pancadas de espada de prancha, c concle
mnado por tempo ele seis mezes a trabalhar nas fortificações; porém se for em 
tempo ele guerra será arcabuzado» . 

Prova·se mais pelas supracitadas testmmmhas n .08 2, 3, 4 e 5 que o mesmo 
réu tinha, antes de desertar, roubado llill seu camarada, por isso está incm·so nas 
penas cstabelec~das no 18.0 artigo ele .guerra, que diz : <l Todos os furtos, e assiro. 
mesmo todo o genero de violencias para extorquir dinheiro ou qualquer genero, 
serão punidos severamente; porém aquelJ e fLnto que se fi zer em armas ou mu
nições, ou cousas pertencentes a sua magestade, ou aquelle que roubar o seu ca· 
ma.rada, ou commetter fmtos com fracção ou for ladrão ele es trada, perderá a 
vida conforme as circumstancias; ou tambem se qualquer sentinella commetter 
furto ott consentir que alguem o commetta, ser{~ castigado severamente e con
forme as ciremnstancias incurso em pena capital». 

Prova-se mais pelas mesmas testemlmhas que o réu fer:í r a um seu supexior 
quando lhe deu a voz ele preso, p<;>r cujo motiyo incorreu nas penas estabelecidas 
no 1. 0 artigo ele guerra, que diz : «A quelle que r ecusar por palavras ou discur
sos obedecer ás ordens dos seus su1Jer.iores concernentes ao serviço, será con~ 
domnado a trabalhar nas fortificações ; porém se se_ lhe oppozer,· servindo-se ele 
qualquer arma ou mneaço, será arcaLuzado». 

Prova-se mais pelo conselho de investigaçao a fl . 12 e p elas supracitadas tes
temlmhas n. 08 1, 2, 31 4 e 5 que o mesmo r éu tinha andado com os rebeldes e 
traidores ao legitimo governo da augusta rainha a senhora D . Maria II, e por 
isso está incmso nas penas estabelecidas no 15.0 m-tig·o de guerra, que diz: «Todo 
aquellc que for cabeça ele motim ou de traição, ou tiver par te O'tl concorrer para 
estes dclletos, ou souber que se m·clem, e não delatar a tempo os aggress01·es, 
será iufallivelmente enforcado» . · 

ão serve ele desculpa ao mesmo réu a coaretada que cU em seu interroga
torio 1t fi . 41, ele que, tendo ido jantar quando estava ele guarda, com licença do 
seu commanclante, e embriagando-se, clci :x:l~ra elo rc olher :t mesma guarda cou1 
receio ele castigo; pois n 'este caso incorreu nas p enas estabelecidas no 24.0 ar · 
tigo ele guerra, que diz: a Se qualquer soldado commctter algum crime, estanc~o 
hcbeclo, ele nenhum modo o escusará elo castigo a bcbecliee ; antes pelo contrano 
sed , punido severamente, conforme as cireumstancias» . 

Tambem não escusam ao mesmo r 6u as pen~ts c tabcloeiclas nos supraclitos 
artigos de guerra as mais coarctaclas q uc dá em sua clefeza no seu interrog·ato
rio, nem tao pouco as testemunhas n .05 1, 2, 3, 4, 5 c 6, a fi. 44 e 45, que o 
mesmo réu proclnziu para as provarem; antes pelo contrario são contraproducen
t es- emqun.nto á deserção. . . ~ 

P ro,ra-sc mais p ela inquirição elas testemunhas, :fl. 23, pelo smmnario a fi. 3:J 
c pelo clepoimento elas t estemnnhas n .05 G e 8, a fi. 38 v., sendo ele vista a sexta 
testemunha, que o r éu Francisco ele Patua, paizano, fôra á ilha elo Faial buscar 
armas, para com ellas se armarem os ·rebeldes e traidol'es ao legitimo governo 
da augtlsta ra inha a senhora D . l\Iaria II, as quaes foram clesembarcadas nos Bis-

. contos, o p1c o mesmo réu confessa no seu interrogatorio a fi. 44 v., acrescen
tando que n'aquella occasião tambem vein algw11a polvora e balas. 

Prova-se mais pelas testemunhas n .08 6, 7, 8, 9,10, 11,12 c 13, desde f!. 38-v-. 
até fl. 40 v., que o mesmo r éu andára armaclo com os guerrilhas r ebelelcs c 
traiclores á mesma augttsta senhora, o que o mesmo réu não negou no seu inter
rogatorio, confessando que se rcuníra a elles na villa ela Praia, clo1Jois viera aos 
Biscoutos e cl'ahi ~ws Altares. 

Prova-se mais p elas ditas testemunhas n. 05 9, 10, 11, 12 o 13, todas presenciaes, 
que inclo ella~ em llill clestaeame~to ao~ Biscoutos, a ver se ael:avam o barco e:pl 
que tinham vmclo as armas elo Fatal, alu encontraram uma gnernil1a r eb elde, colll
mandacla pelo clito Fl'ancisco ele Paula, quo po1· ser superior em forças bateu o 
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tc~tacamento, fazendo-o prisioneiro, fica.)lclo um solchüo do mesmo destacamento 
~l'lUO em uma mão; e que el'ahi vcin a mesma gtlClTilha aos Altar es, onde <tpr i
~ ~ 0~10U uma escolta do bravo batalhrio ele caçadores n . 0 5, ficando n'essa occasião 
fendo um soldado ela mesma escolta em ttma perna, ele que veiu a morrer. E 
~auto ali como nos Biscoutos o dito réu Francisco ele Paula fôra quem fizera mais 
ogo á tropa fiel. 

Prova-se mruis pelas testemtmhas n .0 5 1, 2 e 3, desde fi . 32 até fi. 33 v ., que ao 
mesmo rétt1 na occasião em que fura preso, lhe fôra achada uma faca de ponta 
c u_ma saquinha com cartuchos ele polvora e bala, o que o m0smo réu confcssn 
~o _mtc):rogatorio ser seu, senclo-lhe apresenta~a uma e o~tra cm:~sa; do que o nrio 

esculpam as coarctadas qtte deu no mesmo mterrogatono, asstm como ele uma 
a~ma de fogo que n'aquella mesma oceasião se llie apr esentou, a qual clle réu 
nao reconheceu por sua, porque nfio tinha bandoleira, tenclo-a a arma ele que 
usava. Ultimamente prova-se pelas supraclitas testemtmhas n .0

" 6 e 7, a fi. 38, que 
0 m~smo réu tinha sido sempre um perver so em todas as epoehas . 

, A vista elo exposto é o mesmo Francisco de Paula réu ele crime c1c alta trai
ção e ele lesa-magestacle ele primeiTa cabeça, segundo a clisposição elos §§ 3.0 , 

4.o e 5.0 elo livro v , tittllo VI da ordenação do r eino, que dizem : 
f. «§ 3. 0 Se em tempo ele guena algtlill se fosse pa.ra os inimigos elo rei, para 
azer gtterra, aos logares de seus reinos ; 

«§ 4.0 Se algtlm clcr conselho aos il).imigos elo rei por carta ou por qualqu~r 
outro aviso om seu clesserviço ou ele seu real estado ; 

« § 5. 0 Se algum fizesse conselho e confecleraç[io contra o rei e seu estado, 
ou tratasse ele se levantar contra elle ou para isso desse ~nela, conselho e favor» ; 

E por isso incm:so na pcua ele 1llOl'te estabelecida no § 9. 0 elo mesmo titulo 1 

qt~e diz : aE em todos estes casos e cada um cl'elles é propriamente commettido 
crtme ele lesa-mageetacle, c havido por traidor o que os commetter. E sendo o 
com.metteclol' co1wenciclo por cada um cl 'elles, será conclemnado que morra morte 
natural cruelmente, e todos os bens que t iver ao tempo ela conclemna.ção serão 
confiscados para a cot•ôa clo reino, posto qt~e tenha filhos ou outros algtms des
cendentes, havidos antes ou depois ele ter commetticlo tal malefi.cio ». 

Portanto, e o n1.ais elos autos, conclemnâmos aos ditos r éus Antonio José Coe
Ih? e Franciseo ·ele Paula na pena ele morte em que incorreram, e manclfm1os que 
SeJam fuzilaelos com todo o apparato, nrio obstante a execução cl'esta sentença, 
rp-~.alquor irregularidade n'este processo, falta ele solemnidacle no mesmo ou lei 

fl
eul contrario, por se achar dispensado tudo pelo decreto a fi. 5 e portaria a 

. 8. 
~ Commiss(io militar em Angra, 29 de maio elo 1829. = P ecl?·o ela Fonsecct Se?·

?:ao Velloso> j uiz relator= Pecl1·o ele Sattsct OanauwTo, coronel elo G. 0 r cg·imento 
de _cavaliaria, pl·esiclente = Pilippe Thonutz Ribei?·o da Fonseca) coronel ele infan
~ena _n. 0 4, intorrogante=Jo~é llfct?·ia ele Bcw·boscG e Ab01·im1 coronel elo regimento 

e lUÜicias ele Brao-a=Luiz Gm·cia de Bivct?· Go?nes dcL Costa) coronel graeluado 
de ln ilicias ele Lag~s =.Manuel de Sousa Rebello de TTasconcellos Rr:Givoso) tenente 
coronel elo 3. 0 reg-imento ele cavallaria = J oão ela Silva Se?Tão) major elo reo·i
lllento ele cavalla.ria n . 0 11. 

d ~'uma extensa serie ele folhetins que se publicou em o Jo?•Jwl do co?n71W?"cio 
e Lts? oa, no anuo ele 187G, sob o titulo Quacuros miUta?·es, lê-se o·seguinte com

lllentarw : ccSe a j1mta 1)rovisoria tem demorado por alguns dias a execução elas 
sentenças, principahnente a segunda., que foi mandada e~ecutc'tr já em junho c 
{ll~ é a ele maior impo1•tancia, teria salvo a sua· responsabilidade e a sua his-
ona ela no elo a ele sangue que aponta uma e escurece o brilho ela outra; por

quanto a 23 ele junho assumiu o conde do Villa F lor o governo da ilha T el'Cleü·a». 

* 
1 

Eis-aqui a ordem para o illnstre general apr essar a partida, pondo-se assim 
co :J~o ao terror espalhado com tacs esr)cctaculos no ponto ela monarchia IJortu-o·uoz . 0 a que mais pt1gnava pela lihorclaclc. 

19 
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Ofllcio 

ru.rno e ex. mo sr .-Tendo sido }Jrescnte á rainha minha senhora a saída de 
L isboa ele novos vasos de guerra que se dizem destinados para as ilhas dos Aço
res, sua magestacle apreciou na sua real consideração os maiores perigos e c1iffi
culdac1es que v . ex.a pócle encontrar no acto do desembarque na ilha Terceira, 
para oncl e vae dirigir-se. Considerando, lJorém, sua magestade quanto se faz ne
cessario para o seu real serviço a entrada de v . ex. a n' aquella ill1a, é a mesma. 
senhora s rvid& ordenar que v . ex.'\ sem perda de tempo, se fa<;a de véla pa1·a 
o seu destino, confiando sua magestade que, mediante o auxilio ela Divina Pron
dencia, pelas medidas de precaução que se aclopta.ram, e com o zêlo e prudencia 
de v. ex.n, todos os obstaculos hão de ser vencidos, levando v. cx.a a bom fim 
uma empreza. que tão heroic..1.mente acceitou logo que lhe foi ordenada. 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 31 ele maio de 1829. - ru.mo e ex. mo sr. 
conde de Villa Flor.= .llfa?·quez de Palrnella. 
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< :\Cl~s úqncllc ol'licial de mnriuhn. - O ma J·qu c?. de J3arbaccna. Uccln.ra n. lonl Abcrrlccn <tu e 11â o pôde suspender a. 
p.tl'tHla da rainha. D. 1\(:uia. 11, em v ista das ordens de seu au g usto sobcr:mo. - ]~ appllcavol no COl'J10 ele vo luntn.ri os 
~ rcgul.a.monto milHar, morUfi c1tndo al.gumas penas,- N:1l'l':.tt ivtL de BerllarU.o rle Sú. Nognc intJ conceru entc :i presa. 
( 0 nar10 que o tnLn spOl·tn.\'n. pn.nt a. súrlc elo go)?CJ'no 1ibc J•a.l, - D el.mtcs no pa rlamento Uritauuico so1Jre os n cgocios , 
t~~ POJ'htga,t: n.ua.lysc (Pasta. tliscpssüo c ch·cm11sl nn cin.s QIJC a mot.iyn rnm; obSO l'\"' a ~·ücs dn Ga::ellt de Lisboa; o Cor-
11el.o do Pm·to publi t~L :ts répli cas dos milJ.-ish·os; indi cu.ção e rliscut·so )J.a. integra de s ir .Ta mos 1\ Lackintosh , nu. c::nnn.ra. 
\~·$ ~01~1nmns; fa.ll!\. llo visconc~c Pa.lrn c J•ston na. dos pares; Jnizo crit. ~co do AJ>J>cn~írc ao Pcull'c ~.mctl'o.-:- O emule ~c 

lll.L l ~ Ol' }J:trte }Ht.l'a. n. rl'creo u· n.; }lCSSO ::tS que o a.co)npamhmn.- Ultnn:L a c.tn. dn. .JmÜa. govc rnn.ttvn. c lm tn. e m ~essa o 
cxh·n.onli nn.rin. do senado tln camn.ra U.ll g' l'Cn sc n.os :) fl e out.a l.n·o de 1828, - Ül'(lens do din. do governador c capit-ão 
gcncJ·n .. l dos 1\ çores, n'tuna. elas cu.utcs se rcorgn.ui su. u. secretn!'in. d:t g ucrrn. - O agente cl iplomati co mi g ucli sta n<t 
cOrte lia Gra.n-Drctan lu . iufornut o viscouLle de Sctrutnrmn do~ l.Joa.tos qu e ali c irculnm com respe ito n.o seu}J:ti z . 

. Dissemos jà, mas é necessario repetil-o para ficar bem accentuaclo, que, re
~llltn~o n'esta obra tao grande copia ele documentos officiaes, parte cl' elles até agora 
lnc.clttos, houve o simples proposito de offerecer aos illustres membro's elos corpos 
eg1~lativos uma resenha pela qual conhecessem, sem clependencia ele arcluas in

xcsttgaçõcs, a maneira como proccclcram os poderes publicas desde a· r evolução 
e lt:l20, porquanto a varias cl'esses fa.ctD s se fazem ainda referencias nas tribu

nfs parlamentares . As memorias e cxccrpt.o s políticos, que lhes· aclclicionfunos, ex
~) t~am taes successos,. e fol'mam, por assim, dizer o commentario ou a a.nalyse ele 
'111111g~s e antagonistas, visto seguirmos completa imparcialidade na st~a escolha. 

Ctrcumstancias ele sobra conhecidas compelliram algtms particlarios elo antigo 
0 moderno regimen a sustentar rija controversia {teerca elo assnmpto mais grave 
qne preoccupava os espíritos, como consta êlos tomos anteriores, e ver-se-ha snb
scquentemente, embora isso rtbranja não pequeno munero de paginas . 
b No mez ~c fevereiro imp:_imiu-~e. na offiein~t ty~ographi.ca . do est~do, em Lis;a, ?O~ o titulo D emonst?·açao pob,twa solwe os extmctos clt?·e~tos do ~mpentdo1· elo 
n,:az:l á successão da co?·8a 'ele PoTtngal) nm . folheto attribuido, conforme diz o 
.·fi.cc,wncw·io bibl·iogq:apld<:.o do aoademico Innocencio Francisco da Silva, e nós. v:e-

1 1 calllos no archivo ela imprensa nacional, a Constantino Pereira ela Costa. Pou-co l' \ . s c 1as depois appareceu est'outro : Golpe de vistcL em que) em co?11J.Jendio) mas 
mn lttz cla?·a e b?·ilhante) se p1·opõem as ·msões e jttndamentos q1te demonst?·ctm) a 

· ~nto ele evidencia, a legítímiclade dos di1·eitos elo senho1· D . J.l1iguel I ao th?'O?W de 
cl O?·t1bgal) de que se aclw de poss.e pa1·a f elicidade d' este 1·einlJ j offm·eciclo á 1J01'ção 
a_ nação porttt,gtteza menos instntida e pm·spícaz) pam facilitem--lhe a intelligcncia 
~;~stntcç:'lo a ?'espeito cl'este tão intm·essante objecto) pm· 'X' 'X, 'i<') em 10 ele nta?'ÇO ele 
da 9: ~0.1 e~li~or, ou pelo menos figurou como t~l n:: 1·espectiva conta, fr. Joaquim 
V' Ctnz, mchv1duo responsavel por toclas as pubhca~oes de ü·. Forttmato de S . Boa
P~ntura. feitas na impres.são regia durante aquella epocha, facto que nos leva a 

10811
1lllr ser tambem ela penna cl'este bborioso homem ele letrws a obra indicada . . 

) l'J?os prelos estrangeiros saíram tambem por aquelle tempo os curiosos opnsculos 
~~I lt:_cos que abaixo transcrevemos, um em París, typographia ele Pihan D elaforest 
t tlllVrul), com ·o titulo Ccwta aos )JO?'tug~tezes sob?·e C6 necessidade de se ~6nÍ?'I31n 
i~~ os cto legitimo gove?'?W de el-1·ei nosso senha?· D. JJ!Iig~tel I i outro em Bruxellas, 

prcusa ele H. Remy, e ~scripto, segundo p:u:ece, parra refutar parte clw. argu-
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mentaçâo exposta na allndida carta. Amb os se publicaram a11onymos, mas o auctor 
elo ultimo foi Luiz Antonio ele Abrcn c Lima, mais t ::n-clc conde da Carreira. 

Eis aqtü o teor elos quatro opusculos. 

De:ru.onstração 

Se para d ispor da successfLo de um reino e de uma corôa, devida por herança. 
a um regio principe, seria para esse fim neeessaria a influencia ou mcdiaçlio es
trangeira, pondo esta a seu arbítrio as leis pelas quaes se go>ernam as nações 
entre si, existentes na Europa, esta icléa não pócle ser concebível em nossa ilua
ginaçfio , nem jamais entrar na eompreheus~io humana, sómente fn.ndada pelo meio 
da força, na vio1cncia e no despotismo ; quando uma nação suscitada pela suprema 
lei d estado, que é o bem publico, se manifesta decididamente por motivos 1·eaes 
e indelevcis á face do universo inteiro não se deixar vencer, e que no ccntTO elas 
ruínas elo ecli:ficio político recobra seus antigos direitos, esplendor c gloria, 1·esta
belecenclo ao mesmo tempo, ele um modo o mais cnergi.co c positivo, a fórma qu_e 
lhes deu o ser , a sorte e o movimento, senclq o mais proprio e conducente á fch
cidade dos povos, da religião c de toda a monarchia, n'cstes casos triumpha sem
pTc a virtude, guiada pela mão do >aloT, da sabcclm·ia e ela heroicidade. Ouanclo, 
pois, se tTata de se declarar por toda a vasta extensão elo g-lobo a situação e es
tado ele um reino, a quem uma imrJia facção poz em ruína, c que a naçEio illuclida 
e atraiçoada baqueia em seus limites, e que portanto ele um só golpe a rasão f~tz 
caú· aos pés da justiça c da verdade o embuste, as 1)aixões e a tyrannia; qu_e 
resta mais em similhantes casos e desgraçada crise, aos povos enganados e oppn
miclos, senkio1 :firmes na mais justa confiança, esperar no soberano que escolhem, 
que elegem e q llC os sagrados direitos lhes confere? Ptma este a sua a:ff'r·onta, e 
que declarado r ei, em1nmh anclo o sccptro, sej a legitimo soberano; enaio este, a. 
quem o direito ele succecler c sobeT~nia afiançam as mesmHs leis funclamcntaes da. 
monarchia, fazendo revi>er ó 1)oder magcstatico 1 a fortuna da postericlacle1 no cha
.mamento ou reunião das antigas côrtes legaes, e ser jmado em assento pelos n·es 
estados elo r eino, quem, o senhor D . 1Ujgtlel I, rei ele Portugal! 

Manifestando-se ·este acto por eliTe i tos ,proprios, sem intcxvençã.o elos alheios, 
nem que jamais para isso pendesse, precis0 ou neccssario fosse que as nações 
estrangeira!! dessem ou prestassem o seu consentimento; · a lei primorêlial é o ga
rante ele seus inaL1feriveis direitos, indi sputaveis em toda a sua extensão. Pol:
tuga1, entre os mais abalisaclos reinos ela Europa, em similhantes casos aconteet
clos, ao abrigo de suas leis e direito patrio, deveria ser, como temos visto em todos 
os tcmpos1 aTbi tro que deve dispor ele si mesmo; sendo então por este modo der
ribado e calcado aos pés do altar ela nação aquelle soberbo colosso, monumento 
ele victimas, obr:t funesta e detestavel para a reconhecida c illustrada classe da 
ospecie humana, que só se fez aprazível, agraclavel e encantadora aos olhos ela 
ign.o):ancia mais crassa, que se apraz ele corromper os venlacleiros princípios ela 
feliei.clade do homem, mudar a sorte dos governos, de alterar a ordem social e a 
moral mais positiva, prctenclenclo com sacrílega mão arrancar a raiz e o fructo das 
mais innocentes acçoes e a sã YÍrtucle depositada no coTação elo mesmo homeDl, 
confunêlinclo pela pen·ersiclacle ele suas maximas vãs e pes. }mas doutrinas ele te
nebrosa seita o bem c a ventura ela sociedade ! Infames facciosos! E ainda acaso 
respiram estes monstros? ... 

Oh! minha cara patria! Oh ! santa religião ! . . . Que medonho aspecto se apre
senta a meus olhos .... Que não haja a mão ela justiça para com elles, a :fim ele 
acabadamente empunhar seu sceptro e não prolongar um instante este quadro ele 
horrores ! . . . E dar, finalmente, á nação pelo seu desempenho o devido soeego elo 
rei, elos po;vos, ela Teligião o das leis . 

Conhecida pelas nossas institlüções políticas a infaJlibiliclacle de existir entre 
nós o governo monarchico absoluto, e que visto c meditado que nem todas as con
stituições são proprias para todos os estados, ainda mesmo quando legitimamente 
se convoca entre as nações o cocligo elas leis paTa seu estabelecimento, Portugal 
não pócle, elo que está inteirado, c a que é susceptível j amais vacillar elo que teve 
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origem c a forma que o dirige e governa, tendo por base os soliclos princípios 
_ qtre o constituem debaixo do r eg·io mando e clirecçâo de um unico. monarcha sem 
re~tricção alguma, possuindo este em toda a sua plenitude o direito exclusivo c1e 
1'~Inar! E como, pela disposição elo s tres clistinctos estados elo reino, ninguem mais 
pode ser senão o senhor D. Miguel I o tmico representante elo primeiro a~quirente 
do augusto sc8ptro portuguez, logo pelos incontestaveis direitos que lhe assistem 
en.t~a ~mmecliatamente na investidura ela successão r egular de seus augustos pro
genüores, e por estas supremas prerogativas, esplenclor e poder magestatico, forma 
0 soberano e independente caracter el e r einallite; devendo-se, elo que está clecidiclo, 
reconhecer em ambos os hemispherios, e ·nos gabinetes e conselhos de toda a Eu
ropa1 a sua mag·estosa exaltaçFio ao throno ele seus maiores, e pelo tratado que 
snbs1ste entre o Brazil e Portugal; haver aquella ·inabalavel rasão com que se 
elevem congratular e regular duas nações, ainda que hoje uma filha ela outra e 
elevada a imperio, não h.a superioridade ele outro mais que a reciJ)roca amisacle 
e tratado ele alliança com que as leis elos dois independentes governos mandam e 
ordenam que entre si haja; e, por conclusão, como no estado presente elas cir
~t~nstaucía.s que isto auctorisa, está. cliscu~íel? e demonstrado o impreterive~ cl:ireüo 

Imaclo, porque é chamado pelos tres cl1stmctos estados o senhor D. lVI1gnel I, 
que é o quanto basta para o predicado ele leg-itimo, e poder succeder na soberania 
~-posse absohtt~• cl'estes r einos, Ücu,nclo JJOr isso j amais inquestionavel ou aclmis
s:_vel ou.tra qualquer acção, visto a decisão elo voto geml ela, nação, em assento ele 
cortes jurado como suceessor, filho elo r ei e rei elle mesmo e senhor natural ele 
.todo este r eino; portanto, gosa ele todo o alto poder e jurisclicção r eal, não em 
nome. ou por delegaç~io ou commissão, mas como immedia to successor por direito 
.pro1mo ele successão h.er ecl itaria. Na sua sagrada pessoa reside em habito e em 
acto _toda a soberania plena e suprema, e os seus vas sallos elevem obedecer-lhe e 
servü-o, com o mais ardente zêlo e constante ficleliclacle, como seu legitimo r ei 
que é, embora a louca phantasia ou a raiva, furor e o frenesi ele um ptmhàclo 
de_ portuguezes degenerados, sem D eus, sem lei, sem r eligiã.o e sem cnrac.ter, 
~n_e<~ esse_rn, levados do espírito de :ertigem, fi_lho ela infern al seita, abalar o ecli-

010 soc1al, collocanclo-se em mn pmz estrang-mro, que nada os honra, estab elecei' 
F~la sua perficlia e rebellião um direito fóra ele todos os usós elo nosso dever po
Ittco, assaz novo e clesorgauisaclor ele todos os bons cos tumes elos povos conti
nentaes, introduzindo e mostrando á Europa inteira ter a maior e verdadeira pre
~ouderancía para querer c1a.r arbitrariamente, IJOr meio elo mais espantoso acinte 
e declarada traição, um throno, conferir tnna corôa e r econhecer por sob erano 
~quelle que_, em paiz alheio, ha muito j à não tem clireito, ~~1em acção, n~~ vali
- acle, nem JUramento prestado, para querer, ele mn tnoclo tao audaz e cnmmoso, 
1~star _em fazer ele posse do que as leis ftmdamentaes por princípio algum pode
llam Já r ecaír sem unanime vontacle, acompanhada pela auctoridacle dos povos, 
a q;le não estavam dc:)liberaclos, nem tal acontecia, nem o mundo civilisado j amais 
vena, n~m as nações espectatloras o esperassem, porque as leis da portugueza 
~odarch1a lhes n~io conferem o o excluem, e se atrevam então a macularem a ver
~ a e elo que teve origem e ser pelo pacto e convenções de que chmana a lei ftl!ll-
0 a:-e~tal elos iJllp_erios, que. estabelece reciprocamente entre o r ei elegido e _os que 
t. eg~m; e arroJando-se muda a profanarem vergonhosamente em um r emo es
;ange~ro, JJorque n'elle acharam apoio e protecção, os devidos attributos {L supr ema 
htlctor1_clade incontestavel elo senhor D. Miguel I, e ao r egio e alto respeito que 
Da j~~~to se devia tributar como legitimo successor ele seu_ a,ugusto pae o senhor 
d · oao VI,, porque só elle deveria desde 10 ele março · ele 1826, tomar as recleas 
t? ·âoverno, subir ao throno e reinar sobre Portugal! Persuadam-se os impios e 
h~l ores qu~ elle é inclubitavelmente r ei e legitimo, cuja real corôa com o mais 
i 

11 
hante lazunellito e assom.bro cinge sua magestosa fronte e com sceptro ele oiro 

1:n1;:ra ·dignamente sobre o throno portug·uez e felizmente reina e governa no co
aaçao de s~us vassllillos, onde está collocado, pois o amam com ternura e desejam 
cl s.ua glon~ e ó constituem verclaclciramente sober ano ele seus povos, e que liga-

ulo~ pelas forças que os animam, IJarece reproduzirem-se em outros tantos mi-oe,. cl b 1 
" e raços, promptos a clefendcl-o qua-ndo ao 111ais leve aceno a ras?~o, a 
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justiçn. c a virtude assttn o cxigtr. Corroborada incessantemente a r asão f'nnc1a
mental elas leis, e por isso abolicla a succcssão a estes reinos, c ao mesmo tempo 
excluiclo de todo o clircito que em outros tempos pertenceu a D. Pedro, quando 
príncipe da Beira, henl ·iro não só d'aquelln vasta porção do globo, mas ele toda. 
e. ta monardúa, ficou, portanto, pelo tratado celebrado em 15 ele no>embro ele 
1 25, extineto para. com elle o direito ele succecler, sendo n'este acto clcclal·at~o 
estrangeiro c por clle a.b tlicou da legitima. prole; que l)Cll' isso, não podendo jama~s 
pertcncer>lhc o direito á. corôa, nem succeder a. este reino, nem em similhant~s 
casos nunca insistir em taes ]Jrctensões que lhe não competem, pois que as condi
ções formaes do mesmo tratado o desligam c SC]Jaram para sempre ele ser pela na
ção portugueza. admitticlo a succeder; este obj ccto senclo, como é, da maior trrul~
ccndcncia c bem pondcraclo, está formalmmite assente e r csolviclo com a. ma~ o 
seria. rcfl.cxr:o e até já pela cleclaração feita aos gabinetes de toda. a. Europa., pots 
qüe, pelos tres d.istinctos estados e assento e jtn-amento dos mesmos; se decidiu a 
grande qucst[io, c por sua deliberação e firmeza é pelas mesmas leis o mais s~
grado apoio . O imperador elo Brazil no ftmdo elo seu mesmo coração cstranharta 
outra qualquer fórma ele procctlcr, c a inconstancia c a facilidade ela na.ç~i.o portu
gtteza. ele se desligar n'cstes termos, de menosprezar o juramento, que é o vinculo 
da religião, o qual une os vassallos com o thxono; e qnc o contrario poderia. im
primir uma nodoa inclclevcl de pmjma para a. posteridade, quando maiorroente 
pelas mesmas leis do estado dadas nas antigas curtes, não derogadas, se govcrn:L 
este reino sobre direitos certos c não contraclietos, e por ellas csüí sabido que só 
somos obrigados a obedecer a. qt10m por direito patrio é chamado para reger os. 
portugnezcs, os quaes devem jtuar eterna fidelidade regida pela rasão, pela na.
tmeza c não por outro p1·incipio futil que não cle>e infl.uiJ: em um acto ele tant.o 
peso e clelibcratiYo, sendo só a. eh·ci o senhor D. 1\Iiguel I que pertence o dow
nio absohito d' estcs r einos, c por tmanime e espontanea vontade os portuguczes 
sú' a ellc se clc-ve1n suj eitar, c a naçrLo, nas circn1Dstnncias em que o r eino se achava, 
tinha, portanto, pelo que estava habilitada, a faculdade de usar d'cste clireito. 

O imperador D. P eclxo, pelo desgraçado h-atado de separação do reino da An:e
rica, celebrado com ~eu augttsto pac o senhor D. J oão VI, ele gloriosa memo~·w, 
n~io foi otttrn. cousu. mais que uma manifesta usmpaçrio ele seus r cgios domimos, 
e antecipando-se a quer er governar 'se constittLÍ\l imperador elo Brazil c perpetuo 
detcnsor cl'aquellc cstac~o, solemnisauclo c auctorisaudo a clesmembraçfio ela parte 
considerável d est.'l. mtlnarehia, que as fadigas c o intrepido valor elos antigos he
roes pl:lrtugnczes lhe haviam descoberto, e, declaranclo-se conh·a a mfi.c patl·ia, s.e 
etigiu ná qnalid.ac1e ele estrangeiro, sendo o primeiro que á frente elo povo bra~l
liense proclamou a sua indcpcudcncia; sim, com o facho aTClente na mão, profenu 
contra os europeus não terem clles o seu acolhimento, elanclo a conhecer a todas 
as unções elo mtmdo que nada queria ele Portugal. L ogo, não succeeler a este re~~~ 
porque nào podia. governar em ambos os estados, e por cuja dissiclencia e sn11;1~ 
lhantc facto abdicava muito voluntariamente a corôa e do clireito que a !;lÍ proprlO 
se cxcltúa ele pertencer a Portugal, perdendo por este e:ffcito a soberania ele qnc 
era consicleraelo como presumptiYo herdeiro c successor elo luso throno e não pod~r 
jamais rccait em suas míios as reclcas do governo d'estn monarchia. Oh! Quem di
ri~ que um príncipe nascido n'este reino, creaclo e nuhido á sombra elos lusita
nos, sendo por natureza a predilecçfto dos portuguezes, houvesse assim obraclo 
com tão aspcro desapego e clcsabrilnento contra as rasões elo sangue, ela sua pn
tria c ele seu proptio .nascimento! E eis·aqui porque ]Jelo me·smo principio, o mo
tivo por que cessou da parte elo contihente ele Portugal toda a obocliencia e vas
sallagem que os povos devetirun algum dia então consagrar á suprema auctorielacle 
d'este príncipe, se tivera de os governar; e auttosim, como os homens não podem 
ser patrimonio ele ningucm, c só pchts leis que os liga é que os nnc e govern~, 
e os distinguem no meio drt socieclacle civil e J)Olas taci.tas convenções cstabelocl
clas entl·e toda a cspecle de governo, não póde cl'cll s o soberano dispor arbih·a
ria.mente, porque tal curei to, não é só elo monarcha, é tambem ela nação; c para. 
assim o deixarem ele reconhecer maior rasão tinham os portuguczes ver que 
D. Peclro, para mais consummar a obra ele sua completa. separação, fez soar pela 
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Etu·op~ 'inteira a voz ele ter firmado um tratado, não com outro qualquer indiffe·· 
~· eut~ soberaa~o ela terra, porém com seu mesmo augusto pae, para que este r eino 
Jamais, se unisse com aquelle domínio ou imperio, que elle como defen sor perpe
tuo est::belecia,. e desde então, largando por isso o direito que tinha a succeder a 
este 1:emo, perdeu a corôa que até ali se considerava para com elle vinculada, e 
despoJ ando inteiramente a el-r ei ele P ortug·al, seu aug,usto pae, elas possessões elas 
suas co.nquistas, só lhe permittia e deixava gosar do titulo honorifico de impera
elo~! F1canclo pelo mesmo tratado clissidente e separado para sempre ele P ortugal 
e iirm::da sua clynastia n'aquelle Novo lVIundo, deixando por este respeito, que 
~~quec 1~lo P.ela influencia maligna ele uma monstruosa facção, accesa pela tocha ela 
c tscor.clta, atncla muito, mais prejudicados os povos e a nação que o havia creaclo, 
que tmha dado á sua pab·ia aqnelles nobres vátÕ'es, que muito {L custa ele seu 
braço e valor, e por meio ele suas navegações ganharam e descobriram aquella 
~e.s~'L vas ta r eg·ião da America, que hoj e possue, onde ali plantaram a verdadeira 
t eliguw, levaram as luzes, o augmento, e a gloria cl 'aquelles domínios e a forttma 
~e todos os seus habitantes, trazendo aos seus sober anos progenitores o esplen
c or e a riqueza, pondo sobre suas magestosas cabeças o mais luzido diadema. 
J?cspreza.clo, pois, p elo imperador elo Brazil este dom ele gratidão e de r econhe
ctmelíl.to, abandonando as leis ele seu proprio paiz natal, e por isso clesnaturali
i·anc10-se ·ela mãe patria, no mesmo insta.nte deixou aos portuguezes uma carreü:a 
rvre e um caminho mn,is a.mplo e aberto, segundo os princípios ftmclamentaes ela 

1~0narchia, para cles cl~ aquelle momento se constituírem livr es ele seu fnttu·o go
verno_ e deixar em, j á que para esse fim não foram ouvidos , ele o recol).hecer como 
~erdeno pre~umptivo elo throno ele Podugal, vindo a re~caír até na na9ão o clíreito 
c e eleger rer, qua.nclo mesmo fahasse no senhor D. Joao VI sua reg~a e augusta 
prole, que venturosamente gosâmos na ·pessoa soberana elo senhor D. lVIiguel I, 
qu~ .é o unico que lhe succecle. E, todavia:, 'como a maneira mais leg·itima ele acl
qun·lr a soberania é aquella que é fundada sobre o consentimento elos povos; e 
que é_ o alicerce elos thronos, logo, debaixo cl'est es princípios ele direito, nunca 
poder~a o imperador D . P edro entrar na r egia successão ela corôa e governo cl'es
~es r~r~os sem o voto e livr e vontade ela nação; como tambem se verifica que só 
:D :e.gt~lmo r ei aquelle que é chamado pelas leis ftmclamentaes ela monarchia, e est~11 
. 
01 tu>s1ma e inexpugna.vel rasão, que eles ele · o campo ele Ourique absolutamente 

llllp e~·a sobre a ordem política cl 'este reino, que por sua essencia assim foi creado 
e teve sua o'l.·igem as leis por que se governa até hoj e toda esta monarchia ; fi
B'll~cl? por este mesmo principio innato a rasão ele que exclue ao imperador elo 

l azr~, para nã.o poder r ecair ao clireito ele succecler na aclmin.istração cl 'est e r ei
~0 i 0 declarado tratado ele elissiclencia e separação elos clominios da Americ?-, a 
tlta de juramento ás leis inviolaveis ele suHL antiga patria, tudo isto forma na or
e em ela successão um venlacleiro composto, ele que o priva ele todo e para semb·e, c~? direito que em outro t.empo po ss~n. como primogenito ele el-rei .~ senhor 

: J oao VI, e para que nem Já como pnnCl:pe portuguez possa ser consrcleraclo; 
h~lll a nação poderia n'esta rasfio, sem se afa~tar ele si. mes~a .e caír na.r~bel-

o, tornar a chamar aquelle que sem coacçao, sem v10lenCla, nem motlvo ele 
gnerra, t ã,o espontaneamente clemittiu de si a corôa portugueza, e se clesligou ele 
81\~cecler ao throno de seus paes , e que tão solemnemente quiz p erder por formal 
e lVre vontade este direito. · 
r Em tão fortes casos e em 'outras cliffer entes epochas, bem analogas a este ar
clgo, sellJ{>re foi sustentada n 'este r eino com denodo e desempenho a inviolabili
n ade do clú·eito portug uez á,cerca elo destino ela legi.tima snccessão de· seus sobera-
0~ · Quando el-rei. D. F'ernanclo I e 'lmico cl 'este nome, que,. não tendo filho varão, 

!;'~ 1~ .~ara ver se segnnwa o .clireito ele succecl er n 'este r eino S'lla filha a iuFanta 
d ntes, a fez desposar na 1clacle adolescente ele quab·o annos com D. Fraclique, 
a uqlte él:e Ben evente, :filho ele H enrique II, rei ele Castella, convocou çôrtes no 
~.~no de 137() para ser jurada successora ela corôa, o que assim se praticou; po
cl'7~1~ nem por isso teve effeito , senclCJ depois e:xcluicla, porque é sabido em nosso 
"~l llto ser bastante t er casado com estrangeiro e ser para os portug11ezes bem 

10 ento c assa,z duro o receio· ter de ser por principes alheie> s g·overnados ; e é 
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sempre esk'l a claus1tla mais forte que formou, acompanha c predomina o nosso 
:mtigo pacto primorclial 1e nossas primitivas lejs. Assim como tambem em idm~
tico sentido foram ex:chúdos de succeder n' ste reino os infantes D. João e D . DI
niz, filhos da infeliz rainha D. Ignez ele Castro, tios da mesma serenissima in
fanta, por se haverem retirado para a Hespanha, nao obstante rep1·esentados em 
nossas mesmas bandeiras estarem cobertos ele cadeias, ficando n'cstes termos va
cante a corôLt pela e.xtincção ou impedimento absoluto ele legi.timiclacle, tornancl_o 
ás m1ios da nação 011 ao poder dos iTes elistinctos estados o bem ele usar elo clt
reito inalteravel a este respeito, firmado c estipulado em Lamego no anno de 1143, 
o que vendo os portng·uezes que existia n'este reino o senhor D . João, mestre ~c 
Aviz, irmão natural do senhor D. Fernando, que já pelas suas transcendentes vn
tuclcs se tinha assignalado, o elegeram e acclamaram rei! Tendo-se semp1·e em 
vista e por sagrado respeito, e na ma.ior observancia as leis do modo ela succes
são, nao interrompida dos nossos augustos soberanos, e apesar da morte do se
nhor D . Sebastião, cl'este intrepido monarcha e a de seu tio c successor o senhor 
D. Henrique, que deu occasi~io a invadir este reino c usurpar a corôa o rei Fi
lippc II ele Hespanha, so:ffrcram, sim, os portuguezcs po1• espaço ele sessenta an
nos o jugo de reis cstnmhos, por6m, suspirando pelo suave domínio ele seus prín
cipes e reis natmaes, logo o conseg·uiram em 1640, na feliz e gloriosa acclamaçf.o 
do senhor D. João IV, quinto avô do muito alto e poderoso rei o senhor D. Ivligueli, 
que ~10je, como restaurador ele Portugal, occupa o throno elo luso imperio . 

A vista do formoso quadro que a nossa historia apresenta, o firme modo ele 
que no clecurso ele tantos seculos se conse1·va intacta e manwilhosamentc a quinta 
lei elas côrtcs de Lamego, em que juraram não quererem que o nosso reino anele 
fóra elos portuguezcs, reconhecida unicamente pela naçào portugueza a augusta. 
estirpe elo primeiro Affonso, por tutelar da publica felicidade, sem que jamais se 
consinta, ou se permitta por principio algum, clornicio que não seja dirigido e go
vernado por braço de princÍl)C portuguez, ele ct~as provas ele heroismo contftm~s 
a serie illustre ele tantos reis c senhores naturaes, dignos do r es1Jcito e ela allll
sade das nações, que respiram em toda a machina do globo, e nutridos debaixo 
ela mesma especiosa e formal condição estabelecida na sexta lei das mencionada~ 
côrtes de Lamego, não se consentir, sob pena ele morte, clominio alheio, e o re1 
que for tal que assim o consinta não reine ! 

Como pocleria, porventura, n' esta. ordem inalteravcl e tcnninantc jà pertencer 
e ter direito a snccecler a este xcino o imperador elo Brazil, que á fhce das naçõ~s 
elo universo mru1ifestou ter obrado, facto vohmtario e criminoso, o qual clarissl
mamente o privou cl'cstc dúeito? Perda esta bem rccommcnclav 1 po1· lei ele 16 
ele novembro ele 1825. Constit-uiu e elevou . o Brazil á categoria ele estado, incle
penclente de Porhlgal c ele touos os mais estados, chamando ali separadamente a 
attenção, as allianças, as garantias, o commercio e o reconhecimento ela Emopa 
inteira! A qual, cobiçosa, promptamcntc acucliu, sem discussão ele tratados, só
mente pelos seus interesses e convcniencia, havendo ouh,osim a rasão e:fficaz, cle
m.onstraclora e especifica, que em assento em côrtes de 164J. havia perdido a qua.
liclaclc de cidadão portugucz pela naturalisação aclquiri:cla em paiz estranho, cmuo 
seria possível ter jú logar, que debaixo de seu nome regesse este reino e elle ün
pera.sse sobre o governo ela nação, nem que á sua voz se sujeitassem os vassallo_s 
europeus? Quauclo á vista elo mtmelo inteiro existe a bem qualificada rasão , arbl
tra elas disposições -das mesmas cGrtes, que por lei fundamental assim Órclcna: 
<t Que passando por conquista, por acccssão, por herança, por alienação ou por 
ou_tro qualquer est:r·anho motivo, o primogenito do rei occupará o throno de um 
remo estranho, ma10r que Portugal, e o filho segundo entrará na successão c he
rança do mesmo reino -de Portugalll; isto é o mesmo que dizer que só se ouça e 
obedeça, não áquelle que pela separação de um estado entrou na posse ele um reino 
maio r·, como o imperador do Brazil; porém, sómentc ficando sujeitos ao absoluto do
mínio do que é rei do menor, que é G senhor D.Migucl L Este é, pois, o circulo em 
que nos achâmos; para desfazer to ela a duvida e qualquer embaraço_ que se atre-va 
a suscitar sobre a questão rigorosa de direito patr·io

1 
e como snperab1mclantemente 

j<:t se discutiu, provou e este-i julgaclo este ponto, como cabe na mente humana c 
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est~r nas nusões possíveis de muito menos poder o imperador formar acto de 
]fcltcação cl'este r eino1 clepo~s ele ter já perclicl_o esse direito?~ co:no? E em quem? 

, por que modo ? E outros1m1 e se para asstm o fazer preCisaria saber se estava 
n essas c"ircumsta.ncias, sendo formalmente mu.lo tal procedimento! Sim, abdicou; 
poréiQ., foi no acto ele Ürmar o tratado ele se separar para sempre cl 'es te r eino, e 
logo, era estranho renunciar ele um direito, ele uma corôa qne já não possuía, nem 
ela successão ele um th!rono que não era seu, nem p elas leis funclamentaes lhe 
c~m~ etia1 para então n 'este caso decidir sem escrupulo sobre a sorte de uma na-
çao mteira e n ão ouvida ! . . . . 

Senelo o movel ele que a mão traidora dos príncipes , ela perfidia e de todo s . 
aquelles que deveriam b eij ar r ever entes a terra patria , que os elevou acima ela 
esphera commum, se serviram, para acarretar a este · reino os maiores males , ful
mmanclo sohre nossas cabeças a desordem, o estrago e a anarchia ! E que apesar 
de que até a cleclaraç)il:o cl'este t empo o estado j azia opprimiclo em mutua confusão 
ele_ cl~veres , as rasões a que o imperador se tinha ligado e a que a isso teve seu 
Pl"lncipio, bastaria pelo tratado ele separação cl' este r eino, as primitivas garantias 
pelas outras nações, j::'t com elle colligadas , estava da ·sua parte sómente deliberar 
elo vasto territorio que era se1,l1 onde estab eleceu leis, r eligião e imperio , e não 
se entreme~ter na sorte ele um paiz, cuj a linha para com elle estava quebrada p ela 
mesma separação politica., e que por sua. alta. consistencia não divergir n ' estes ter
mos elos grandes principias ·que entre as nações formam o b em e a felicidade elas 
reJ?ublicas, o que tudo cede it saucle publica, que é a lei suprema· elos povos. ·Sendo, 
)JOI_s, na ras~ío el e todas as causas, o continente ele Portugal o corpo ela monUJrcbia 
htSlt_ana, o throno elos grandes r eis portuguezes, o ber ço ela naçâo e a nossa car.a 
patna, possua o imperador elo Brazil as conqlústas ela America, que eram as Sl1as 
extremidades e que pelo tratado ele 15 ele nov embro ele 1825 elevou á categoria 
de imperio independente, form a, portanto, hoj e a separ ação de dois reinos, ele
vendo ser governados por differ entes soberanos ; r egulando-se entre estas cluas 
})ote~:teias, pela conveniencia el e ambas, a paz, a amisacle e boa. harmonia, conforme 
as. Circum::\tancias elo tempo, devendo tambem ter-se assentado não ser j amais per 
lllltticlo entr.e estes estados cliffer entes outra cousa mais que a concessão que se 
possa outorgar em qualquer tratado, na rasão concedida aos outros monarchas, 
co~ quem se tem boa fé, a mais firme alliança e amisade na EurOJ)a . Reproduzida, 
po~s , pela disposição das innatas e· impreteríveis leis das eôr tes ele Lamego, a cli
gmclade elo tlu-ono portuguez, e verificadas expressamente na augusta pessoa elo 
serenissimo senhor D. JYiiguel I, rei ele Portugal, está, pois, decidido em direito \ 
pelo s trcs clistinctos estados, não pertencer j amais ao imperador elo Brazil, o ter 
pa;rte, n em herança, nem poder ele succecler em nada a este r eino, e como por 
s~a natureza é h er editario , passou Veloz a quem, pelas r eferidas e justas dispo-
stções, recaíu a legitima successã.o e o direito ele reinar , isto é , a qaem pelas 
mesmas leis funclamentaes ela nossa monarchria portugueza, confer e o direito elo 
8~gne e successão . legitima, tomando desde logo o excelso príncipe que t ão sa
buvmente nos govem a , em snas r egias mãos as redeas elo g·overno e o poder su-
premo elo estado, devendo acabadamente reconhecer todo o Portugal, per suadi-
rem-~e todas as nações ela Europa e declarar -se pelo univer so inteiro, que pela 
t?rmmante disposição elos tres clistin.ctos estados elo reino, r eunidos em côrtes na 
Clda_?.e de Lisboa, se legislou que pela separ~:~>ção elo tratado de 15 ele novembro ele 
182t> ficaram extinctos os direitos elo imperador elo Brazil D. P edro I á successfio 
e á corôa cl 'esta monarchia., e só ·a quem legitimamente pertence por sangtle, por 
~nccessão, por linha., por heratUça

1 
por direito

1 
por rasão

1 
por virtude,. por tudo, 

e ao muito alto e poder0so rei o :;;enhor D. lVIiguel I, que para vent~lra. ela naçâo 
portuguezru faní. a forttma, a gloria e a prosperidade· de, toclo este r eino. 

Golpe de vis'ta 

Muito e mtü to bem se tem escr.ipto no reino ele Portugal, e fóra d 'elle, para 
a clemolilistraçã0 ela legitimidade elos direitos elo senhor D. Miguel á corôa ele P or
tugal! esta clemonstraçfLo tem si elo elevàc1a ao mais subido ponto ele evidencia ;· 
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tem-se csgotaclo este assnmpto, nem sob1·e clle parece haver mais que acrescentar 
ou dizer. Comtndo, r esta ainda uma cousa; a faz er , se não ele neceflf.liclacle absnlu~a, 
de grande utilidade, c é r eduúr quanto se tem escripto a tão impor tante r cS}Jetto 
não só a summa c compcnclio, mas a uma summa c compenclio claro, facil e, para. 
assim o dizer, popular, ele modo que o po>o menos instnúclo c perspicaz possa., sem 
difficulclaclc e mesmo ~L primeira vista, perceber cabalmente a força das rasões clll 
que escoram aquelles m -smos incontcstaveis clircitos ; }Jorquc, a dizer toda a ver
dado, algtms dos esoriptores que os têem demonstrado, uns pelos tratar em em ter
mos scientificos superiores á capacidade popular, outms pela muita erudiç.llo ele 
que os têem revestido, outros pela multiclào dos mesmos m·gmnentos que accnmu
larn, não se contentando com os quo per si sós seriam decisivos, mas querendo 
aproveitar toc1os, ainda os ele menos valentia, t ôom com e:ffeito, sem o qum·m·er\.11 

difficultado a prompta intelligencia da invencivel força ela sua demonstração aos 
menos entendidos. 

Eis-aqui, pois, a unica falk1. que eu me proponho sttpprir em o presente Golpe 
de vista, o CfUal sómente se dirige áquclla porça.o do povo por tLlguez (ainda que 
pequena sej a) que pela escassez ela sua p orspicacia não tenha a.incla entrado b em 
a ftmclo no conhecimento ela incontrastavcl solic1ez, irresistivel c decisiva energia 
elas rasões em que se fLmclarn tão evidentes como imprcscriptiveis dir eito . E por· 
isso esmerar-me-hei pela concisão, methoclo, clareza c popltlariclacle c1'este Golpe 
de vista j proponho breves e claríssimas proposições , o sómentc acrescentando em 
notas ig i.1almcnte br eves as suas illustrações mais indispen savcis. 

'l'oclas as rasões ou fundamentos elos tlireitos elo senhor D . Mig twl ao throno 
de P or tugal poclem commoclamcntc, para sem difficuldade se perceberem em um 
ponto de >ista, reduzirem-se a duas classes : primeira, elas que demonstram com 
evidencia a j ustiça. da exclusão do senhor D. Pedro, seu irmão mais >olho, da 
succc~sfio do mesmo throno; scgtmcla, elas que clemonstram em igual evidencia a 
legitimidade ela accessão do senhor D. Migttel áquella successão pela exclusão do 
senhor D. P edro. As r asões ou fundamentos 'da pr imeira classe tambem se podem 
reduzir a seis e as da segunda classe a outras seis ; mas ás seis da primeira classe 
acrescentarei mais tr es, menos decisivas, mas subsic1iarias c ele grave r eforço. 

P1·im.ei1·a pad e e p7·imei1·a classe. - Rasões que decidem incontes tavelmente a 
exclusão elo senhor D . P ech·o, não obstante a sua natnralic1ac1c e primogenitm·a : 

O senhor D. Pedro, bem que nascido em Por tugal e primogenito elo senhor 
rei D. J oão VI, perdeu os direitos que uma e outra qualidade lhe ela\ am ~L co1•ôa 
ele P ortugal : 

1.0 Porqtle muito por seu querer e escolha se fez estr angeiro f a P or tugal, 
1 Sim, nào l1 a clLnrida, ccest.rangeiTo .. . A inda sem !aliar no que di spõe a nossa ordenação do 

reino, livro u , titulo LV, R il.• declarando cstrangeu·os a Portugal os portuguezes que se au
sentarem d'e~;te reino para. residirem n'ontro i a mesma consbituiçào brazileira, titulo n , ar
tigo 4.0

1 declara. ciclacliios brazileiros todos os nascidos em Pol'tugal, que, sendo residentes no 
Brazil na cpocba da ua indcpcndencia, adhcru·am a esta exprcf!sa. ou tacitamente pelo tmico 
facto da continuação da sua rcsitlcncia no Brazi1. Ainda mais : no capitulo rv, artigo 119.•, 
acrescent a c determina que "nenhum estrangeiro poderá succeller na col'êa do Brn.zih. Logo, 
o scnl1or D . I edro, accci tando-a, fez-se brn.z ileiro, c deixou de ser pol'tugucz, assim como os 
]10rtuguczes ficaram sendo estrangell-os para o Brazil. Mas porque mai~? O mesmo senhor D. P e
dro, esereyeudo a seu augusto pae o senhor D. J oão VI, se chama a si proprio brazileu·o e não 
portuguez. D eus guarrle (são as suas formaes palan·as em umn. dns e11rtas que correu impressa 
em. papeis publicos do Rio de J aneiro e de L~sboa) "Deus gunrde a vossa magcstade, como 
nós os brazileiros havemos mister ... Om, ninguem póde ser naturalisaclo ao mesmo tempo em 
dois estados inclcpcJldentcs i pela natnra.lisn.ção em um perde-se immedia.tamente a que se t i
uba em outro. Até o mesmo senhor D . Pedro ex1)ressamcn te o reconheceu na carta consti tucio
nal, bem que nullissima, que desgraçadamente maudou a Portugal, c1nando no titulo n, ar
tigo -0 diz : .. Perde os du-eitos de cidadão portuguez o que se naturalisar em paiz estrangeiro» . 
Tendo-se poi , feito o senhor D. Pedro estrangeiro para Portugal, iuhabilitou-sc, exchúu-sc a. si 
prop1·io d.a suecos ão da. corôa ele Por tugal; porqnc as côrtcs de L amcgo, qttc são as leis pr i
mordiaes c funtl.amm1 tacs da. monarchia portugncza., feitas cnr1143 no primitivo cstnbelecim cnto 
da mesma monarchia, confu·madas 11as côrtcs ele Lisboa de 1641, c consa"'ratlas pela rcligio
:::issima obscrvaucia. ele qua. i setecentos atmos de. de então até o reinado da cnhora D . Ma
ria I que por ellas é que subiLt ao tlu-ono, e ultimmncntc umas c outras confirmada· do moclo 
mais positivo e expresso pelo me mo senhor 1·ei D. J oão VI na sua carta. de lei de 4 de jLmho 
de 1824, aqnellas leis, digo, excluem da corôa ·de Portugal todo o estrangc ixo. 

Ei~ as fon naes p;Ll:wras das côr tcs de L amcgo : «Dure esta lei para sempre .. . qnc o reino 
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passa11do a ser soberano independente e imperad0r elo Brazil, tendo-se p@r isso 
desligado este absolutamente ele Portugal. 

2.o Porque o senhor D . Pedro, filho e vassallo do senhor D. João VI r ei ele 
~Grtugal, não só approvou e favoreceu a ~·ebellião elo Brazil, mas se apresentou 
a testa elos :rebeldes e revolucionarias como _seu chefe; desmembrou elo reino ele 
P~rtugal aque1la importantíssima colonia, elevada por seu lJae á qualidade ele 
reino , e até se declarou a si proprio solemnemente ((perpetuo defensor» elo paiz 
rebellaclo i. · 

3.o Porque o senhor D. P eclro, alem ele separar ela mãe patria aquelle estado, 
fez cleclaracla guerra 2 offensiva a Portugal, sua patria, e tudo isto para sustentar 
a rebellião elo Brazíl e a desmemhração e usurpação ele um elos m'ais interessan-
tes c consi€leraveis domínios de Portugal. · · · 

4. 0 P orqne o senhor D. P edro propoz-se1 empenhou-se e fez quanto em si es
tava pa.ra, por meio ela. sua carta constitucionaP, que mandou jurar em Portugal, 

nu!lca venha a estranhos ... E se a primeim filha c herdeira elo rei casar com príncipe csb·an
geno, não herde pelo mesmo caso" . 

As côrtes de L isboa ele 1641 no capitulo r elo estado ela nobreza, confirmado pela carta pa
tente de lei elo senhor rei D. João IV de 12 de setembro ele 1G42, a.incla usa ele expressões mais 
cncrgica.s : «Que a sncccssão do reino não possn vir nunca a príncipe estrangeiro, nem a filhos 
seus, aiucla que sejam os parentes mais chegados elo rei, ultimo possuidor" . 

(Estct notct e as vinte se.r;~tintçs são do aucto1·.) 
1 Ncnlnms factos mais notorios e inclubitaveis, que os cl'esta scgtmcla proposição. O se

nhor D. Pedro, deixado por seu pac no Rio de J aneiro para gove:mar na SLta ausencia, mas em 
seu nome o Brazil, ao romper ali. a r cvoluçito, em vez de empregar a sua auctoriclade suprema, 
0 poder da força e todos os meios que estavam ao seu alcance para reprimir c sutfocar a mesma 
r~volnção e r ebcllião, e conservar intactos os direitos soberanos ele seu pac, ele que ellc o ha
Yla ali deixado depositaria e defensor, não só nada cl'isto fez, mas com escauclalo do mtmdo 
apl)rova c fomenta a r cbellião, ajLtda os rebelclcs, constitue -se cabeça da revolução, promove 
com fel'vor, e sustenta com fil'meza a indcpendencia elo Brazil, e assim dcsmcmbra ela mouar
cb.ia portugtteza, e usm·pa a esta um reino, que era uma .elas suas tres partes integrflintes; um 
re1uo multo mais vasto na extensão gcographica1 que o mesmo reino ele Portugal com os outros 
seus· dm.uinios. Oh! c que quer dir.cr o titttlo que o senhor D. Peili·o então assumiu; e qi.te con
serva, ele defensor perpetuo ulo BraziJ, senão que elle até se gloría elo titulo de defcusor pcrpe
~no d'aquella enorme rebellião e ustu'})ação? Nada d'isto precisa de provas ; a verdade d'es tes 
fa?tos foi attestada por todos os papeis publicos elo Rio ele J aueiro e ele Lisi.Joa ; os factos ainda 

D
exJstem, ou os seus effeitos nós os estamos experimentando. Não se diga que seu pae o senhor 

: João VI compoz e sanou túdo pelo tratado ele 29 ele agosto ele 1825, publicado na carta. clç 
lct tle 15 de novembro elo mesmo anuo, em que xeconhecetl a inclepenclencia do Brazi l. Se o sc
~lor D. João VI como pae fez t udo isso, elle o não podia fazer como rei ele Portugal sem au
chencia e consentimento da nação portngueza em côrtcs verdadeiramente portu11:uezas ; e quem 
não sabe que tal auclietlcia e consentimento nem houve, nem se promuou, sendo ·este aliás ele 
U~ccssiéladc absoluta para a validade ela alienação ele parte tão consideravel do reino, o qual 
nao 6 patrimonio ou proiJriedacle elo rei, ele que possa a seu arbítrio disper, mas sim um viu
enio ou morgado, ele que 6 administrador, corno se decidiu nas côrtes ele Coimbra ele 1385? Tal 
tratado é um, monstro em política., é um aggregaclo de absmclos; tudo quanto o precedeu, acom
p~,nhou e se!Fnin attcsta a sna nullicbcle. A acção do senhor D. Pcili·o, pelas leis, tirou-lhe o 
thrcito á coroa portttgncza, c o trat::tdo, em bom clireito, não lhe seguraria a elo Brazil. 

2 Eis outro facto pela sua notoriedade superior a toda a clnvida, e por isso não necessita 
cl~ prova : a guerra d;claracla c feita pelo governo elo Bra.zil a Portugal sem a menor provoca
çao; guerra cruel c assoladora, já pelas patentes ele corso expedidas contra os vasos portugne
zcs, de que xesultaram mnitas presas no mar com gravíssimos prejuízos ela nossa navegação c 
commercio, j á pelas hostilidades em terra, e atropelamento elos direitos elos cidadãos pacíficos 
ela Europa c ela mesma Amcrica. Como se fosse ainda pequeno attentaclo a declaração ele gnerra 
a seu pae, até lhe fez este ingrato fi1ho a desfeita ele não só não querer fallar, nem receber o 
co~ele ele Rio Maior, que o senhor D. João VI lhe mandou como seu ministro, ou antes vercla
clen·o parlamentmi o, com uma ClLrta cscri pta. por seu proprio· ptmho para lhe entregar; mas de 
nem ao menos acccitar tão respeitavel carta, e até mandar tomar como presa ele guerra a 
tnesrna corveta portugueza e1n que o conde tinha ido, a qual lá ficou, e ainda lá està. Não foi 
rncuos notavcl. mandar flagella,r na sua presença muitos soldados nossos naeionacs, sem terell\ 
outra algt1ma culpa mais que a honra e fid elidade portugueza. 

3 Com effeito, que outra consa foi a desgraçada caTta, esse presente desastroso, qu e o se
~or D. Pcd.ro mandou a Portugal, scuão n destruição e aniquilação ela originaria fú:nclamcn-
al c ~cmpre constante fórma elo governo monar.chico d'este reino? Senão a depressão ela so

berama e transtorno da ordem da sua successão ? Dos direitos, elos fóros, elos privilegias, elos 
Costumes elos portnguezes? Em uma palavra, senão a clesorganisação e desmancho, a ruina · 
c~esclc os alicerces, da monarchia portug tleza ? E que passo mais temerario, mais fnnesto e o:ffeu
s:wo para Portugal podia dar o senhor D. Pedro depois ela usm·1)ação elo Brazil, e da gtlcrra 
Para a snstc:iJ.tar, elo que por meio elo juramento ela sua carta. constitucional empenhar-se crn 



300 

desmanchar c destrui1 arbitrariamente as leis funclamcntaes d'este reino c o que 
havia de mais veneravel em suas instituições, assjm pela sua antiguidade e inal
teravel observancia, como pebs suas vantajosas e experimentadas utiliuaclcs . 

5 . 0 Porque o senhor D . Peclro, como imperador elo Braúl, se obrigou n. residi1· 
sempre no Brazil não póclc vir residir em Portugal, residencia esta absoluta
mente inclispcnsavel pam poder succedcr na corôa ele J:>ortugal 1. 

6.0 Porque o senhor D . Pedro mesmo positiva c expressissiinam nte declarou 
que nada queria ele Portugal e até r econheceu mtú solcmnemente que, sendo im
perador do Brazil, não JJOdia ser rei de Portugal~ -

Rejlexão. - Cada uma das seis rasões, que ficam ponderadas, é por si só suf
fic iente em fo1·ça c evidencia para decidir sem hesitação a exclusão elo senhor 
D. Pcch·o da successão á corôa ele Por tLtgal, não obstante a sua nattu'alicladc e pxi
mogenitura. A que grau, pois, de força e valentia, a que altíssimo gnu ele evi
clencia não deve necessariamente sU:bir para a convicçã~ da mesma exclusão a 
rcunifio de todas ellas ? 

i nverter c destrnir o que havia em Portugal de mais antigo, :íh·mc e r cspcitavel em suas pri
mordiacs c fimdamentacs irtstituiçõcs; consagradas estas n:i.o já sômcntc pela diuttmúcladc de 
mais ele seis scculos ele inaltcr:wcl observaucia, mas pelos seus fe licíssimos 1·csultados dc,·cn
do-se-lbcs, como a raiz fecunda e abençoada, todas as prospericlndes cl'cste reino, e o ubido 
ponto de gloria, a que Portugal chegou justamente admirado c invejado até das nações mai~ 
cultas do globo? Chamei a c. te passo do senhor D. Pedro o mais temennio, porque ellc até f01 
dado com a mais cega precipitação e impruclcncia. Portugal não lh'o havia pedido, scutlo cllc 
a parte mais interessada, nem foi ouvido, nem consultado, nem prestou seu consentimento em 
verdadeiras e legitimas côrtcs por um novo pacto social de que lle era nma das partes con 
tratantes. Ainda mais : o senhor D. Pcru:o, sem ter sido acclamado rei de Porh1gal, nem jurado, 
c sem estar de posse do reino chega-lhe ao Rio de JanciJ:o no dia 24 de ubril ele 1826 a noti
cia da morte de seu pac o senhor D. João vJ: pelo capitão de uma con·eta portugueza- noticia 
particul!IX c não de oflicio, c immecliatamcntc1 sem mediarem mais que qnab:o dias, no cliu 29 
do mesmo mez c anno assigna a carta constitucional para Portugal, que logo no dia seguinte 
se rcgista, como consta elas respectivas datas ! Póclc haver maim precipitação c temeridade? 

1 Qnc o imperador elo Brazil não pó de deixar de residir no Brazil 6 expresso na constitui
ção brazileira, e como o senhor D. Pedro juxou como tal aqnella constituição em 2õ ele maxço 
de 182,±, claxo está que clle não póue clci:\:ar o Brazi.l para vir residix em Portugal. Ora, que a 
rcsidencia em Portugal seja mna elas condições imlispcnsavcis para a succcssão da corôa d'este 
1·cino, é igualmente expresso nas côrt.cs ele Lisbon ele 1641 nos capítulos H c m elo estado elos 
povos, e no r elo estado da nobreza, todos co1tfinnaclos pela carta patente ele lei elo senl1or 
D. João IV já clitUJ ele 12 ele setembro ele 1642. De maneira (diz o dito capitulo do esta,clo dos 
povos «que o rei que o houver de ser cl'cste reino ele Portugal, seja . . . com obrigacão de mo
rar e assistir n'clle pessoalmente. E acontecendo (diz o capitulo elo estado ela nobreza) succe
cler o rei cl'estc reino em algum outro reino, ou senhorio mai01·, seja obrigado a viver sempre 
u'esteu . O mesmo senl.tor D.l~cdro na sua, berp. que nulla, coustituição, qtlC prcten leu dar a Por
tugal, titulo v, capitulo n, artigo 77 .", 1·ccon l1ccm1 c sanccionou IJOr tal modo a ncccssiLlaclc ele 
rcsiclcncia de cl;rci em Portugal, que clccrcton que o contraTio se repntaria como abdicnção da 
corôa. Nem contra isto póclc obst.\J.r a au;:;cncia do senhox rei D. João VI de Portugal pant o 
BraziJ, c a grn.nclc demora que teve u'aquella parte dos . eus estados; porque, alem de que o 
BraziJ por todo aquelle espaço era ainda uma parte ela monarchia portugueza, e por isso não 
se póde dizer com verdade que ellc saiu, nem esteve ausente d'c]Ja; todos sabem que a neces
sidade de salvar com a sua xcal pessoa este reino, c poupa,r a effusão horrenda elo sangue dos 
seus amados 1 ortngi.lczcs, foi quem o obrigou, bem a seu pezar, rtqucJla :msencia e estada no 
Brazil; c que clla nunca foi JL·m e permanente, mas meramente interina, c só ligada á mesma 
necessidade, como sua magcstacle expressamente protestou no decreto, em que anntmciou a sua 
auscncia empcnlumclo a smt real palan·a na promessa de reverter, logo que cessasse a nxgen
cia imperiosa das cU:ctlmstancias que o obrigavám a ausentar-se. 

2 Eis-aqui as formacs palavras do senlwr D. I edro em cartas cscriptas a scn augusto pac 
o scul1or D . João VI, que correram impressas. Em uma cl'cllas dizia : "De Portugal nada, nada, 
não queremos uaclau . Em outra ele 15 de j nlho de 1824xc1Jetc : "De P01·tugal já disse a yossa 
magestacle que não queria nada» . a abdicação de 2 de maio de 1826 reconhece c confessa que 
né incompatível com os interesses do Brazil e de Portugal que seja rei cl'este ultimo reino,. 
Em Yâo o senhor D . Pedro quiz remccliru: aquclles seus tão formaes e reiterados protestos com 
a abdicação elo reino em sua filha a senhora D. Maria ela Gloria, então tão estrangeira a Por
tugal como ell mesmo; porque, ainda não fallando em outros c:u·actcres de nu1liclacle, que in
f1c iouam tal abdicação, par a conheccx- se a sna illusão c injustiça, basta apontar dois, que per 
s i mesmo saltam aos olhos. 

r em o senhor D. Pech·o, quando abdicou, tinha já clu·eito algum á corôa cl.'cste reino pelos 
ter todos vollllltariamcnte perclidos, c ninguem pódc clfu· ou abdic::u- n'ouh·cm o que não tem_; 
nem ainda quando realmente os tiYcsse poclia al1clical-os em sua filha, tendQ, como de facto tl
nha, um filho V!tJ.·ão, a quem não podia a seu bel-prazer despojar do clircito, ou Jus ad 1·em, que 
em tal caso este tambcm teria á succcssão da corôa ele P ortugal. 
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Acrescem, porém, ainda sobre tudo isto tres · rasões su~sidiarias, qtie não de
vem ficar em silencio : 

1.a O senhor D. Pedro nem em Portugal, nem no Brazil, foi acclamaclo rei ele 
Portugal1 . 

2.a O senhor D. Pedro não p~·estou o juramento de gun,rclar aos portuguezes 
seus privilegios, .liberdades, fóro s, gra.ças e costmues que as leis fundamentaes 
ela. monarchia mandam que os reis ele Portugal prestem antes de serem levantaclos 
re1s, e antes que os estados elo reino lhes prestem o juramento ele preito e home
nagell). 2 . 

3.a Ainda no .caso de se poder suppor legitimada pelo senhor rei D. João VI 
no ~rataào ele 29 ele agosto ele 1825 a usurpação e tevantamerito do Brazil em im-, 
peno inelepenclente, caso puramente ideal .e de mera supposição, esse caso seria 
Justamente o que previram as côrtes ele Lisboa ele 1641, dizendo 3 : ccque se acon
tecer succecler o rei d'este reino em algum reino ou senhorio maior . .. e tendo 
dois ou mais filhos varões, o maior succeda no reino estranho. e o segundo n'este 
ele Portugal, e este seja jurado príncipe e legitimo successor». Tendo, pois, o se
nhor D. João VI pelo dito tratado (realmente nullo. 4·, mas aqui agora por um mo
mento supposto válido) cedido a seu fillw mais velho o senhor D . Pedro o Brazil, 
senhorio maior que o de Portugal, no nome e qualificação ele imperio, e· até na 
ex:tensS:o geographica maior, é claro que por tal cessão e provimento ficou o se
nhor D. Pedro sem direito á corôa portugueza, que justamente seu augusto pae 
(c é bem ele crer) reservou para o seu filho segundo o senhor D. 1Yiiguel 5, conforme 
~~ determinação elas sobreditas côrtes, que o mesmo senhor rei D . João VI havia 
pouco. mais ele um anuo tinha eleclaraclo em seu pleno vigor juntamente com a 
antiga constituição política ele Portugal na sua lei ele 4 ele jtmho ele 1824. 

Segm~da pa?'te e segunda classe de 1·asões Otb a1·gwnentos . -Rasões que demons
tram em evidencia a legitimidade ch accessão elo senhor D . Miguel á successr"io ela 
corôa ele Portugal, pela exclusão elo senhor D. Peclro: 

1 É verdade qt'te a acclamação não clá o direito á corôa, mas dá ao rei a posse cl'ella, 
c?n:o adverte o nosso grande jmisconsulto Paschoal José ele Mello na sua Ii-isto?"icb do clil·cüo 
C'bV!~ l1tsitano, e nota ao § 45.• Logo, ainda que o senhor D . .Pedro tivesse o direito, que in
clnbJtavelmente perdeu, faltava-lhe a posse, e 6 axioma civil canonico e at~ theologico, que a 
coudiç~o do que possue 6 melhor. Veja-se adiante a nota g da segunda parte. (Ma 2.• ·dapa_q. 303.) 

2 E esta uma dbrigação tão rig01·osa, que tendo sido proposta nas côrtes ele Lisboa ele 1641 
no. capitulo r do estado ecclcsiastico, e no xxxv ela nobreza, o senhor rei D. Joã.o !V a mandou 
Pat·~ sempre observar, sanccionanclo-a com as comminaçõcs ma,is f01;miclaveis em o seu alvará 
c le1 ele 9 ele setembro de 1647. Eis-aqui as suas palavras bem notavcis: «Ordeno, mando, e 
estabeleço que assim se cumpra e gnarcle (isto é, que todos os reis ele Portugal seus succcsso
l'C~ prestem antes ele serem levantados reis o suprameneionado jm·amento) e fazendo-o assim, 
8~Jain abençoados ela l)enção ele De~1s Nosso Senhor, Padre, Filho e Esph·ito Santo, e da glo
l'tosa Virgem Maria Nossa Senhora, e elos bcmavcnturados apostolos S. Pcclro e S. Paulo, e ele 
toda a côrte celestial c da miulut: c fazendo el\es, ou algum d'elles o con:trario (o que não creio, 

· ncn1 espero) serão malditos ele Nosso Seuhor e de Nossa Senhora, e elos a.postolos, e ela côrte 
eelestial e ele mim: que "mmca cresçam, prosperem, nem vão acli:mtc,. Esta mesma obrigação 
~seu rigor tinha so1cnlnementc reconhecido e confirmado o senhor rei D. João VI, pouco mais 
~ anuo e meio antes ele morrer, em a sua sabia lei já citada de 4 de junho de 1824, declarando 

n ella que «a arltiga constituição políi;ica do reino .. . se achava firm ada com o juramento que 
0~ se~hores reis ll'estes 1·eino. prestam, e eu mesmo (diz ellc) prestei, ele manter os fóros e l)ri
"l'lleglOs ela naçi:i.o ... convencido ( continúa mais adia.nte, e conclue) de que a constituição por
tugueza está firmada no juramento ... que eu, e todos os meus aug ustos predecessores prestá
mo~ no acto ela nossa elevação ao throno .. . Hei por bem declarar em seu pleno vigor a nossa 
aJlhf?a constituição política". 
d 3 São estas as palavras elo capitulo r elo estado da n.obr~za nas sobredit~s côrtes de Lisboa 

e 16~1, o qual bem como os outros do estado ccclcstastico e do·s povos foram confirmados, 

lco.mo fica dito na nota 5 (t.a da 11ag. 300), pelo senhor rei D. João IV na sua carta patente ele 
et ele 12 de setembro de 1642. 

~ V ~j a-se a nota 2 cl'csta primei~ a parte no fim. (É a .t.• ela pag. 299.) 
l D1zer-sc que o senhor D . Joao VI na sua carta de lei. ele 15 de novembro ele 1825 de-
~ ara a sc~1 filho o. seuhor p, Pedro herdeiro e succes~or cl'cste r ino_, e príncipe~ real ele Po~· -
~gal, ou c cra:sa Jgnoranc1a das regrn.s da hermcncutiCa ou arte da mterprctaçao, ou é malh

f1?80, mas frívolo su!Jterfugio para impor_ c illuclir os incautos; porque pelo contexto da dita· t se colhe sem diofliculdacle que o que aquellas palavras querem dizer é o que o senhor D. Pe
\!0 era até .ahi, e não o que ficou sendo d'a.hi em diante. Eis-aqui o naturnl e genuino sent,ido 
c aqucll~ chploma: Que o senhor D. P edro, até então principc real de Portugal, c herdeiro c 
snccessor d'este reino, ficava cl'nhi em diante sendo só imperador do Brn.zi.l. 
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O senhor D. Miguel tem legitimo e rigoroso direito á corôa . de Portugal: ' 
1.0 Porque, excluído justamente o senhor D. P edro por tantas e tão incontras: 

taveis rasões, que ficam ponderadas, elle 6 o filho scgtmclo vivo i elo senhor re1 
D. João VI e o irmfio immediato elo senhor D. Pech·o, em •quem · a mesma corôa 
pelas leis fnndamcntaes d~l monarchia 2 necessariamente rec<íe. 

2. 0 Porque o senhor D. :Miguel, não só nasceu e foi areado em Portugal, como 
expres:samente requerem as côrtes de Lisboa de 1641, mas nunca })C<J:deu, nen1 ele 
facto, nem de direito 3, os direitos ela sua naturaLidade, nem os remmciou expressa 
ou tacitamente, natmalisando-se em paiz estranho, fazendo-se estrangeiro . 

3. o Porque o senhor D . Miguel aos direitos da sua naturalidade e immediata 
successrio, como segundo filho, r eune o da sua resiclencia actual, firme e perma
'nente em Portugal, sem se achar lig·ado por vinculo algmn a outra residencia fúra 
d 'elle, e por isso por felicidade d'este até aqui c1 esaforttmac1o reino, não ha, nem 
pócle haver a mais leve desconfiança ele que este sem verdadeiro libertador c res
taurador 1' j.amais o deixe e abandone. 

. I 
1 Disse o segundo fuho vivo, porque o verdadeiro primogenito varão do senhor D. João VI 

foi o principe senhor D. AntOJJio, 9_ne falleceu em tenra idade; c se d'cllc contasscmos, então 
o senhor D. Pecho cxa o seguaclo genito , c o senhor D. Miguel o terceiro. 

2 «Se o primeiro filho de el-rci (dizem as côrlies de Ln.mego) morrer em vida de seu pae, 
o segundo será rei, c este se fallccer, o terceiro,, etc. Ora o senhor D. Pedro é v:ertla.cle qnc 
physicamcnte nllo morreu em vida de seu pae; porém quanto aos seus direitos á succcssão ela 
corôa ele Portugal deve-se reputar política ou civilmente morto, porque morreram para clle 
aquclles direitos, mesmo prescindindo das outras rasõcs, só pelru ele se fazer estrangeiro c na
turalisar-se no Brazil. Que esta seja n mente e verdadeira intclligencia da supracitada l ei de 
Lamego, é evidente elo seu contexto. Fazendo as mesmas côrtcs logo depois extensiva a suecos
são do reino ás filhas elo rei na falta ele filhos va.rõcs, determinaram que isto só teria logar ca
sando com portugucz e não com estrangeiro. «E se casar com estrangeiro (são as suas pala-

. vras) não herde pelo mesmo caso» . Por ultimo, na conclusão elas côrtcs, estas .e el-reiD. Affonso 
Hc11riqucs com ellas proclamaram unanimemente: «Que se algucm em t!l;l COJlsentir (isto é, 
em domínio alh eio) m.orra pelo mesmo caso. E se fol· filho meu (disse cl-rei) ou neto não reine, 
c clisscram 1todos : Boa palavra! morra. El-rei se for tal, que consinta em clomiuio alheio, uão 
xeine, e el-rei outra vez disse : assim se faç.a>1. · 

As côrtcs de Lisboa de 1641 confimnaram c conformaram-se com a ordem ela succcssã:o do 
reino, determinada pelas ele llnmego i reforç::t>ndo ainda m!llis csta.s quanto á e};clusão dos es
trangeiros. Hceác, portanto, legitima e necessariamente no sc11hor D. Miguel a ~orôa ele Portu
gal pelas leis ftmclamcntacs ela mouarchla, e não só por estas, m::t>s até pelas outras leis patrias, 
que regulam a succcssão dos vínculos ou morgados, de cuja natnrcza é sem duvida a institui
ção ela mesma mona,rchia. 

3 O scnJwr D. Miguel sempre foi filho obcclicnte, vassallo c patriotn. zeloso: seja-me tes
tcmunhn. o dia 27 ele maio de 1823, em que libertou seu pac o senhor D. J oão VI ela escravi
dão constitttcional, c com · cllc a patria cscmvisacla. i seja-me testemuul1 a o dia 30 ele abril ele· 
1824, em que se propoz annncar seu pae, e com elle o reino, da opprcssão dos "ministros c a.u
licos maçonicos,, qtte disfarçada, mas realmente de novo o tynmnisavam; passo ele vcnlacleim 
heroicidade patriotic::t c de não menos herolco zêlo c obcclicncia filial .; mas que os mesmos ma
Jlhosos c perficlos a,nlicos, qnc rocleiavarn e dominavam o monarchu, pela mais atroz e 1rcgra 
intriga c calnmnia dcsfigurm·arn, pintanclo-lh'a com tilo feias cores, que a n1.esrna acçã.o, que • 
devia ser objccto· ela mais extremosa grll.ticlão, c do mais assigna.laclo ·pl·cmío, poderam convcr
tcl-a em motivo urgente do desterro de um :filho, verdadeiro libertaclo1· do pae, elo soberano, 
da patri rr. e do reino. 

Para prova üa pmcza elas intenções elo senhor D. Miguel, ouçam-se as suas palavras no 
manifesto, que então publicou: «Invoco o Deus de Affonso, e perante o mesmo Deus juro de 
todo o meu reu.l coru.ção que minhas vistas não são ambiciosas; que meu real desejo sómcnte 
é trilhar o caminho da virtude; salvar o rei , a real família, a nação, sustentar a rclig.iào ele nos
sos maiores». Para convicção decisiva da vcnlade d'estas expressões e do heroismo de obc
dicncia filirr.l elo senhor D. Miguel para com seu augusto pac, note-se bem que todo o exercito 
l)ortug·uez eutito lhe obedecia, co1~0 tt seu chefe s.uprcmo; que L isbo ?- o adorava, c o povo a 
um seu aceno estava prompto a defenclel-o e a scgml-o. Comtudo, o pac falla, e o filho obedece ; 
o rei manda, e o vass~llo cxc.cuta. O senhor D. Jo.ão VI, bem que illuclido, conclescenclc, mesmo 
n. seu pezar, com as 1nstaumas elos conjuraolos para que o principe seja desterrado i e o senl10r 
D. Miguel no mesmo momento do seu triumpllo, tranquillo e resoluto, humilha-se, sujcita,-se , c 
parte para o seu desterro. Que heroismo ! 

4 Sim, libertador, e j)Or tres vezes : primeira, das ch!llmaclas c6rtcs de 1820 no dia 27 ele 
maio ele 1823 acima dito; segunda, elos ministros c aulicos 111aç.oniaos·no dia t ambem já dito ele 

. 30 de abril ele 1824 i mas quando esta se não queira contar por segunda em msào de só. ter 
&ido uma tentativa; segunda, na sua restituição a ·Portugal uo clia 22 ele fevereiro ele 1828, em 
que, tomando as i:ecleas elo governo, logo em 13 ele março scguiute dissolveu por seu decreto ft 

camarn dos cleputa,dos, c consequcntemeutc as actuacs cspurias côrtes, e a a inda mais cspuria 
coDstituição ele 182G i tcJ"ccira, em 28 de junho elo mesmo anno, dcsbaratanclo as suas fi eis tro-
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. 4.0 Porque. assim a exclusão elo senhor D. P edro ela corôa ele Portugal, como 
todos os indicados direitos elo senhor D. Miguel, depois elo mais exacto exame e 

· clis·cnssão foram reconheciclos e declarados legítimos e inclubitaveis do modo o 
111ais 1manime 1 e solcmne· pelas côrtes verclacl eiramente l)Or tuguezas de L isboa ele 
11 de julho ele 1828, pelos .tres braços ou estados do reino, clero,· nobreza e povo, 
de cuja pl'ivativa competencia é toda a que tem sobre a successão elo 1:eino 2• 

. 5. 0 Porque no senhor D . Miguel se têem exactamente preenchido todas as so-
lellll1iclacles1 que as leis funclamentaes ele Portugal r equerem para a legitima exal
tação ele seus soberanos ao throno, alem elas que se apontam na rasão antecedente, 
o senhor D. Miguel nas sobreclitas côrtes ele Lisboa ele 1828 prestou o juramento 
~le reger e governar bem e clireitamente e povo pOTtugucz1 ele administrar-lhe 
Justiça e ele lhe guardar seus bens, fóros, privilegias, liberdades e ,bons costumes, 
e em ce;asequencia . tambem os tres braços, ou estados elo reino ali reunidos, lhe 
prestaram ahi mesmo o juramento ele preito e homenagem 3. 

6.0 E ultimq.rnente porque o senhor D . Miguel sobre legítimos e rigorosos di
reitos e legaes solemuiclades, reune o direito q solemnidade da posse effectiva, em 
que está ela corôa ele Portugal, posse que ele sele , o dia feliz ele 22 ele fevereiro de 
1828, em que entrou n'este reino na sua volta ele Vienna ele Austria, lhe foi logo 
dada pela espoutauea e geral a.cclamação elo povo portuguez 4, quatro mezes antes 

pas até prodigiosamente, çom especialidade na gloriosa acçi'io da P onte dos Marnellos, a fa,cção 
armada, e sua cabeça a junta provisoria, ou antes irrisoria, elo Porto, e suffocanclo e esmagando 
a nwsn1a facção em todo o r eino. pela mais brilhante e completa vict oria . ' 

1 Veja-se o proprio assento elas côrtes, que corre impresso, e que impresso saíu ass im na 
Gazeta o.fficial de Lisboa, como em outros acreditados periodicos. Eis-aqui como ?llas o con
cluem:. "O que tudo bem attendiclo, e gravemente ponderado, o~ tres es~ados do r emo ... r eco
nheceram unanimemente e dccla,raram em seus assentos especwcs, e n este geral reconhecem 
e declaram que a cl-r ei nosso senhor o senhor D.Miguel I do nome per tenceu a dita corôa por
tngneza desde o dia 10 ele março ele 1826, .. Que tmanimiclacle tão aclmiravcl! T endo os trcs es
tados ou braços elas côrtes discutido e deliber ado cada um sobre si, c separado elos outros em 
?Caos diversos, c reciprocamente clistaJ~tes ! Ella não podia ser effcit o senão ela força irresis

tiVel da evidencia. 
' · <~ Conheça-se (são a este r espeito as palavr as elas côr tcs de Lisboa ele 1G4:1) que só nas 

c?rtes reside o poder ele jl1lgar a quem a corôa pertence ele direito (todas as vezes que se sus
Cita alguma duvida entr e pretendent es), não se reconhecendo outro algum superior, a quem 
este direito pertença, senão aos mesmos povos e côrtes elo reino, . E no manifesto que a côrte 
de P ortugal dirigiu então mesmo ás côrtes cstrang·eiras : «Com .cffeito (eis o seu t eor a este 
11l~smo r espeito) é certo que (quando na morte elo r ei ha dissidencia entre seus parentes a res
peito de qual d'elles deve ser o r ei) é á nação que pertence decidil-o, . E depois ainda ahi mesmo 
ll;Cresccnta : "A nação legalmente r epresentada pelos tres estados fez uma cleclamção ·a~l th en
t1~a ele direito, cleciclinclo para sempre que ninguem fóra de P ortugal pócle ser arbitro de si 
tndhantc disputa, c que só á naçi'io pertencia conhecer como se deve entender a ordem ela suc
ccss~o elo reino, . T al foi , pois, a base da auctoriclade, o motivo e a regra elo pt·occclimento elas 
Pro;-.~mas côrtcs de Lisboa na causa ela legitimidade elo senhor D. Miguel I. Ellas mesmas 
tntu expressamente o declararam no seu solemnc assento já citado, dizendo que «tudo o que 
fem o consent imento elos trcs estados ( çu côrtcs) ... se clispozer c praticar qu, nto ao direito 
~mclamental, c especialmente quanto ao direito da successão ela corôa, é não só abusivo e illi-

Cito, mas t ambcm invalido c nenhtm1. 
3 Assim como pelo direito commtm1 romano a entrega era qucin ratificava os contratos, ela 

mestna sorte pelo direito publico das nações, com especialidade pelo direi to patrio lusitano, a 
: cclalllação c jm-amcnto reciproco elo r ei e elo reino é quem impritne no rei (par a assim o cli
d~r) o caracter pu~1ico cl~ soberano. Por i~so o secretari? de estado !'edro Vi~i··~ da Silva 

ISS~ ao senhor re1 D. Affonso VI: uque atncla que os r emos pertenCiam p or ch relto ele snc-
i e.ssao aos soberanos, co;mtuclo estes deviam tomar posse elo governo, observando as antigas 
e18 c ceremonias poF um acto !Jublico, por virtude elo qual assumiam c lhes era communicacla 

00111 publica solcmniclacle a auctoridacle suprema, cujo acto c solemniclaclc lhes servia de t i tulo 
Para presentes e para os vindouros" . 

1 A alegria, os applausos, os vivas c acclamações dos por tuguezes ao senl10r D. Miguel, 
~~racte~·isanclo- o logo com o titulo de nosso r ei e sober ano n'esse eternamente memoravel dia 

l
clc fevereiro, em que clcscmba,rcou em Bolem, c em um elos seguintes, em que foi á antigrn 

cat ICclral de Lisboa render as devidas graças a D eus Nosso Senhor e á Santíssima Virgem 
f: la sua feliz r esti tuição ao r eino, foram tão excessivos, que os mesmos cs trangcii:os, que en-

0 se achavam na côr te, ficaram transportados ele assombro. 
al-Um ~:estes d.e nação franceza, recolhenclo-se depois a :Paris, não p ôde c~eixar cl~ desafo

~ ffi _ele la mcsm9 e~ _uma. C3Jrt~ que escr eveu; alem ele outras exp_resso~s mm notave1s, chcg;a 
11 

a t mar que nao fo1 ma1s bnlhantc a entrada elo conde ele Arto1s, hoJe Carlos X , em P an s 
~ anuo ele 181~, elo que a e~1traclR. cl~ senhor D. Miguel em Lisboa, posto _que. se não presLl-

sse que ella tiVesse logar n aqucllc um, e conclue que se os mesmos constltucwnacs IJrCSCl l-
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da celebração elas cêrtes e elo reconhecimento e declaração que ellas fizeram ela 
justiça e legitimidade cl'aquelles mesmos clireitos, os quaes independentemente ele 
tal reconl:wcimento e declaração emm per si evidentes e incontestaveis 1; posse e 
acclamação, que depois elas côrtes os portngt1ezes não têem cessado ele repetir e 
confirmar com o maior enthusiasmo, mostrando verbal e praticam!'lnte 2 com os 
testemunhos mais decisivos e com os sacrificios mais clifficeis e penosos, que se 
felicitam de terem o senhor D. MigLtel I por soberano, que, ainda que por direito 
o não fosse, o queriam por escolha e que não querem antro alg·um rei e soberano. 

Conclusão.-Eis-aqui em um rapiclo Cfolpe de vista} e na mais clara luz e evi
dencia, a justiça e legitimidade elos direitos com que b senhor D. Miguel I se acha 
(felizmente para Portugal!) assentado no throno· d'este reino e n'elle inconcussa
mente firmado. 

Ainda os mais rusticos e de Clurto entendimento, a não serem absolutamente 
estupiclos, uma vez que tenham olhos para ler, no caso ele saberem ler, ou que 
tenham ouvidos para ouvirem a quem souber ler, podem e devem á primeira in
tuição ficar inteira e seguramente convencidos ele que o senhor D. Miguel I é @ 

nosso 1mico e legitimo rei e soberano, e ele. que a elle só elevem todos os portu
guezes, sem a mais leve sombra ele hesitação, antes com inabaln.vel firmeza e 
constancia, prestar a mais fiel e exacta obcdiencia, como vel'clacleü'os portug·uezes 
e vassallos reverentes e amantes. 

Carta aos portuguezes 

« Vêde sentadas sobl'e o throno com vosso rei a justiça, a sabedoria e a bene
ficencia. As conquistas que elle busca são os corações, a sua ambição é a· felici
dade ele seus povos, seus sentimentos o amor ele seus vassallo.s. Elle é descendente 
elos vossos reis, o outro é nm est?·angei?·o . >> 

Tal era a linguagem elo JO?:nal dos debates em 18 de março ele 1815 relativa 
a Luiz X VID, chamando todos os francezes· á união fundada na submissã.o uni
versal da nação franceza ao governo do seu legitimo soberano, que o espírito ele 
vertigem havia desterrado, proclamando, na embriaguez revolucionaria, nm es
trangeiro reprovado por quanto existia ele respeitavel em França. 

ciasscm aqucllc dia em Lisboa, vcr-se-íam ol>rigaclos a confessar que o senhoT rei D. Miguel I 
é adorado pelos E<eus vassallos. V cja-sc a G-azeta official de Lisboa llc 6 de março elo correu te 
an.no. 

1 Eis a prova mais decisiva ela justiça, pruclencia e generosidade elo senhor D. l\iignel I. 
Eram lJOr si mesmos incontestavcis c evidentes os seus direitos á co1·ôa ele Portugal i acha
vam-se estes direitos reconhecidos como taes etl:'ectiva e publicamente pelo povo portuguez em 
suas cspontaneas, publicas e gcraes acclamações i comtuclo o senhor D. l\lfigLwl não qniz entrar 
na posse c exercício d'esscs mesmos direitos senão pelos meios legacs c marcados m:ts leis :fiun
Llamcntaes do reino. Por isso só instado pelas reiteradas representações elas camaras mmlicí
pacs, a qne deu exemplo a do scnaclo de Lisboa., 6 que aquellc mesmo, que tinha dissohriclo 
hcToicamcntc as côrtcs clcrnagogicas c rcvolucion::1l'ias, convocou as c.ôrtes verdadeiramente le
gitimas c portnguczas, c só depois qnc estas por unanimidade absoluta reconheceram e decla
raram solcmncrnente a jLlstiç.a rigorosa d'aqucllr.s direitos, e lhe rogai:am com instancia se di
gnasse assnmiT o cffccti vo exercício cl'clles, subindo e assentando-se no throno portugLlez, tão 
legitimamente herdado i só então, digo, 6 que com cfi'cito o scnhol!- D. Miguel quiz e se resol
ven a entrar na posse solcmne ela corôa ele l"ortuga,l, prestanclo-sc reciprocamente SUU; m.U;gcs
tade, c Portugal todo rcprcscnta:clo ~nas côrtes, os j m·amentos devidos por lei e costume inaltc
ravcl do reino . 

2 Sim, não foram acclmnações ôcas e cstcrcis, ele palavras, c nada ele obras i foram as mais 
sinceras, corcliacs c efl:'cctivas; foram as mais abundantes em effcitos i foram as mais fecundas 
em testemunhos c sacriHcios i tcstem~mhos da mais prompta c cxacta ohccliencia; testcmurrbos 
da mais depurada ficleliclaclc i testemunhos do mais fervoroso z&lo. Sacrifícios de bens e inte
resses nos avultados e voluntario8 donativos oficrccidos para as urgencias do estado i sacri:fi· 
cios ele trabalhos e iucommoclos, já no alistamento espontaneo, ainda ele pessoas ele hem altas 
jcrarchias, para as guardas realistas m·banas e corpo ele voluuta,rios, já na rcve1:são gostosa elos 
paizanos qL1e haviam sido sol[lados ao serviço activo elos seus antigos regimentos i serviço tanto 
mais penoso, cpmnto em actual .gucna. Sacri'ficios emfim do proprio sangtte e vielas, arriscan
cando-as denochclos c contentes nos combates com os rebeldes, inimigos elo rei c ela patria., c 
correndo com fervor e alvoroço a gL1crrcarcm com elles. Combates em que o exercito :fiel que o 
senhor D. Miguel quiz homar, tomando o seu com mando se cobriu de gloria,. e em qLle os por tu· 
guczcs realistas sempre, mas com especialidade nas acçõcs ele lYiorouços e ele Mamei, fi.zeratn 
prodígios ele valor c de heroismo! 
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1\tin,s es tü linguagem, que um intervn.llo lucido üe boa fe permittiu a tal j orna.l 
conter tfio jnstamente em suas columnas, . dirigida ao legitimo r ei ele França, é 
hoje igualmer1.te adequada ao legitimo l'Oi ele Portugal, por isso: 

Compatriotas amigos ou inimigos, quaesquer que tenha1n sido até agora vossas 
opiniões políticas, espero, se a.bjurardes os impulsos fq.nestos da pa,ixfio e ouvircles 
senJ, cliscorclantes prevenções os dictames cb sã rasão, ficareis intimamente con
venç:i~lo~ ele que o titulo ele portugL~ez; vos impõe o impreterível dever ele vos 
ur].irdes sincera, franca e cordiwlmeute ao legitimo governo elo nosso soberano 
el-rei D. Miguel r. A-s dissensões em sentidos diversos, que dividem Port-q.gal vae 
em dez annl! s, têcn1- preval'icado as icléas, conompiclo os sentimentps e alterado 
a linguagem a tal ponto, que as mesmas noções do· justo e elo injusto, elo util e 
elo funesto foram Sl~bvertidas . 'l'odos OS partidos as reclamaram COmO privativas 
ele seus adeptos, e o sacrificio cb utiliclrtde publica t em sido sempre expl'obrado 
aos venciLlos. T odavia a verdade é mna, como Deus de oncle ella climana, e no 
chaos elos injuriosos epithctos contradictorios que os partido.s se t êem a.pplica.clo, 
a unica bussola que p ;portugLlez honrado eleve acloptar para g uia ele sua conclrnctn 
é. o verdadeiro ilüeresse nacional. Porém, como esse inteeesse nacional t 13m ignal
ll).ente sido cli'tclo por pr etexto por todos os !Jartidos, re&uz-se a questão ~ distin
gqiv ql~a1 é o systema que tem r ealmente por si o bem geml e ql~e r eune o l-na.ipr 
numero ele vontacles, pois é sabido que, politicamente fallanclo, só é nacional e 
Jnoral aquillo que e util ú maioria elos habitantes ele uma naçfio e que é ao mesmo 
tempo ela vontade cl 'es ta maioria. ' 

Oll~n,nclo para a historia portugueza vê=se qt~e até ao anuo ele 1820 tocla a na
ção queria a monarchia pma e a religião christã sem reforJ+tas, porque era esse 
o ~cu · habito, e a fórma elo governo mais adaptada ao seu estado moral, geogra
phico e intellectual. Porém n' ~,quelle ftmesto anuo arrebentou uma rebellião ]ui
litar sem o menor apoio elo s povos; então pTincipiaram a v erificar-se em Portugal 
as horrorosas prophccias que os demagogos ela sanguinal'ia ~· ept~blic_a franceZja ha
viam pronunciruclo quando · entre feroz es a.legrias pr eviram a anarchia ensaug~len
tanclo toch~ a Europa. E com effeito :;J; vez ele Portugal chegou em 1820. Os thron_os 
estrangeiros j ú. tiuham q uasi toclos siclo p erfidamente derribados, a fé christã as
tuciosamente ;;tbala.cla, e os reinos tyranuicámente assolados; é certo que os furo
re~ ele un1 povo emb~'iagaclo com o sang·ue ele seus pontifioes, ele SlJ-a nob[·eza e 
ele seu pl'Oprio re i, que o e:soccsso. ele tantos crimes espantosos tinha provocado 
a.l.6.m a cspacla ela j nstiça divina blasphemacla pelos demagogos, e que succumbinclo 
a ilriqLüclacle, tle etl-tre a confusão elo atheismo, ela anarchia e ela espoliação, ti
nl~am surgido triumphautes os antigos thronos, c com elles o cl].l'istianismo . Porém 
a hyclra r evolucionaria j ú t inha inoculado seu mortal veneno no corpo ela sociedade 
enropêa.. Os livros fmucez es transmitt.iam' ele Paris ás mais r emotas extrerqiclacl.es 
da, Europa pl'incipcios clesorganisaclores que iam ool'l'omper os sentimentos religio
sos, e . por conseguinte a mo·ral, que iam <tbalar os thronos, e po1· isso a obediencia 
que lhes é clevich-J. e de que depende a segnrança e trauquilliclacle publica, mór
l'Q.ente n'aquelles estàclos onde o povo está habituado, ha seculos, a respeitar tão 
& Óll1.~nte a <lUCtoriclacle real. 

. 1\.ppa.receram então pela primeira vez em Po~:tugal alg:tms jovens imbuídos 
n'aquelles princípios destruidor es, ~bmça.nclo-os com tanto mais fervor , quanto 
elles lh es permittiam toda a esp eclc de clesobecliencias . Isto é tanto verclacle, quo 
betn pocleram r econhecer-se p ela mfL eoncltwta os particlistas cl 'aquellas doutrinas; 
ilnostraillClo-se irreverentes pa11a com seus Sltperiores clomcsticos, exham·iam em 
clev~Lssiclões desenfreadas e vicias antecipados seus haver es e suas proprias forças, 
e para suffocarem os ren1-o1:sos que os pungiarp., como se quizessem enganar sl!la 
Pl'Opvia consciencia, ~listavam-se I).a s.eita elo s pedreiros livres , ex imindo-se, por 
lUeio ela ~.postasia., elo salutar receio ele um castigo eter; o. Por então contenta
vamosa ncg:anclo a fé d1-ristã e obediencia filj,al, mas já anelavam machinanclo clan
des tinamente nas sociedades sect:etas aomp poderiam, emfun, romper com o throno, 
ultimo laço ela qbecliencia social. (tomes F1'eire, que tinha bebido aquelles dogmas 
~l.cstruiclores na sua fonte impura, vivenélo rodeado pelos setlS adeptos, julgou que 
Ja então havia bastantes em Portugal para se começar a insl\ltar publicamente o 
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rei c a r eligião clebnixo das palavras constituição e toleraucia. Porém, eng·auon-se, 
como tem acontecido a todos os demagogos portuguezes. N'aquelle tempo Portugal 
ainda não tinha sido cliviclido por systcmas e juramentos contradiotorios, c como 
os innovaclores eram mui poucos, Gomes Freire foi com os seus partidistas eles
enganar-se ao patibtllo de que seus honrados coxnpatriotas ainda não estavam con
taminados pelas secliciosas icléas elo algumas nações . N~io obstante, o circulo da 
irrelígirto, das sociedades secretas e da immoralidade :ia augmentando de dia em 
clia, c a primeira sedição militar do Porto já foi apoiada por -algtms cl'cstes pseuclo
philosophos e políticos. Quem ha que não visse então elaralnentc quaes eraan as 
tenções elos rcvolucionarios? O povo bem sabia que eram guasi todos libox-tinos, 
concussionarios, homens ililll?-oraes, sem fé, sem palavra, innovaclores seln expe
rioncia, inimigos elo presente e incapazes ele formarem mn fnturo venturoso. Mas 
Hluclida pelo as senso ap]Jarente e forçado ele e l-rei D . João VI a nação pcrmittitt 
com pezar quo os rcvolncionarios, copistas servis elos republicanos franoezes, 
continuassem set1s ataques, posto que atrevidos, impotentes, contra a religião, a 
nobreza, o rei c o povo. E na vm·dacle, fieis ás tradições da assembléa. constituinte 
franceza, q11te findou estabelecendo tuna r epublica, as côrtes (nome escandalosfl>
mentc profanado, devendo antes chamHr-se traidoras coho:rtes, que tinham de ata
car insultuosamente o soberano que inmtlcavam respeit..'tr) ele 1820 acommettiam 
audazmente a religião, ricliculisando setlS dogmas ou viliJ.Jenclianclo seus ministros; 
menosprezavam a ·nobreza e provocavam contra ella os odios populares, repre
sentando-a insaeia.vel ele thes.ouros, absorvendo os suores elo povo sem tm· para 
isso o menor direito, pois qt~e lhe attribuiam calumniosamente uma ignoraucia 
innata e invcncivel; inculcavam o excessivamente bom r ei D. João VI como um 
tyTanno russimulaclo, quo só desejava reass umir seus direitos para se viugm· .op
primindo a nação, e dilaceravam suas reaes a.ffeiç.ões domesticas, ultrajando êl 

:r'ainha com infames caluJ.mnias; e, emfim, maguavam o povo offendenclo StlaS san
tas crenças religiosas, privando-o cl'aquellas colonias que tanto sangue lhe haviam 
custado, despojando-o de seus antigos fóros e cm·vando-o a. uma tyrannia tanto . 
mais insupportavel, que era exercida por muitos homens ele 1una immoralidacle 
publicamente reconhecida. Gastos, porém, dois annos em despropositados, inso~ 
lentos e inapplicavcis cliscurs.os, sua alteza real o senhor infante D .. Miguel, vendo 
a homa ela _sua augusta mãe impudentemente u.ta(lacla, sétl aug11sto pac :t·ecluziclo 
a menos que um pres idente de re1mblíca, como filho extremoso, christão e portll· 
gnez, mostrou aos reis absortos quanto é facil fazer baquear essas clebeis assem
bléas que usm·pam o faustoso titulo ele nacionaes, tendo por officio a ruína da na
ção que dizem representar. Desde então a immensa maioria ou quasi totalidade 
ela naçrio pl.'incipiou a. sentir quanto devia esperar para o futuro do príncipe intre·
piclo que encetava a sua carreira política com tlma acção tão he:roica e tão gTat.a a 
quasi todos os portug11ez;es. Os oradores rep-ublicanos, qtle oram verdaclehau.wnte 
e.ntes exoticos entre um povo essencialmente monarchico, e qtw por isso tjnhall1 
_prégaclo no deserto, acharam-se sós, e depois ele a1gtunas fanfarronadas elo mo· 
derno catonismo, como só elles eram ele suas opiniões, r etiraram,se para suas ca
sas ou para os reinos estrangeiros. D'aqui datam os oclios elos demagogos portu
guezes contra o nosso augusto soberano o senhor D. Miguel I; verdadeiramente 
foi n'aquella epocha que principiaram as intrigas e tramas occultos, Cl~O restütaclo 
devia ser a postergação ele seus dil'Qitos ao throno . E na verclaclc, reprovados e 
abandonados pela nação, onde nem tuna só voz se alevantou em favor d'elles, co· 
meçaram os demagog·os a espalhar pela primeira vez boatos injtlstos, h~uriosas e 
perfi.clas calumnias sobre .o caracter particular elo senhor infante, ora imputando
lhe tuna inclole naturalmente dura, ora levando o atrevhuento até a exprobrarcm
lhe Oi'! brinquedos innocentes de sua tenra infancia. E para que suas calumnias 
produzissem o~ funestos r cs7utados que pl'etencliam, mandavam-nas repetü• po_r 
todos quantos JOrn?-es republtcanos tem a Europa, inculcanclo assim, ç:omo pess t
mas, as qualidades natumes elo senhor D . Míguel. Infelizmente o aborto elas roe
clidas que sua alteza real quiz tomar em 1824, para completar aquellas que tinha 
principiado em :Villa Franca, deu uma ftmesta occasião aos demagogos, que ele
baixo ele novas fóm1as contim1avam a rodear o senhor D .. Jof.to VI para clcsam·c-



307 

ditarem corq apparencias el e verdade sua alte~a r eal. Os D1i11istros hqp_ :?abiam 
<i]_:Lle SUa altel'ía real queria t[Lq SÓDje.qte prevelÜl' as CalalJ1.Ídades que {?Stava.J111J:1l'U. 
sobrevir a Portugal, ·mas cqmq eram se-qs i.qimigos pessoaes, persuaclira.JU_ os cre
dulos de qqe s11a alteza r eal era tp.q filha é\.esobecliente, e enganando seu augusto 
p_ae, clesterraram~na, como rebelde, por 11ma acç~io cqjos r~stfltaclos infalliveis te
nam sido a tranquilliclacle ele Parh1gàl desde eqÜto até hoje. A e"'t:rema q"becliencia 
do senhor D. Migqel fez êam que o perficlo Palmella e traidor Pamplq11a ppdessem 
espalhar m:q quantos jarnaes r evqlucionarios tem a Europa as cah1Dlnias as mais 
grosseiras. E no i.qterior do r eino, julgandq,se j(L vencedores, principiaram logo 
seus inimigos a tomar as medidas mais oppo:rtu-nas para e~çh1ir sua alt'eza r eal 
elo throno portugqez;. Para isso os jacobiJlQ,S que venderam a nação a BuQnaparte 
0 que 0ram representac1Qs pelo Pamplona, fiz.er~m allia.qça com os particlistas ele 
ccwtas representaclos pelo Pailllel~q,, aos q;1aes se. an11exaram o ~ republican~s ele 
1820, esperando qüe d'esta manen·a poclenam rq.ms cedo ou ma1s tavcle ao~tmuar 
a destruir o tlu,ono e a f'é. E sta paz eiJ.tre os traidores e os innovaclqres tinha por 
condição tacita, mas claramente s:qbentewlicla, Q sa.arificar-se tqclo, rgesmo a inde
penclencia nacional, vnsto 1ue <il senhor :O. Miguel, inimigo nattu'a;l ele rel]elliões 
e perfidias, não fosse jarqais senhor elo leme elo estaclq . ]1oi para esses fins que 
se .declarou a desastrosa inclepenclenoia do E\razil, qt1e se fizeram conveJ.'.!.çÕes oc
Cllltas. com o Eolo i:qglez sqbre a successão ao thro.q,o de Portugal, qqe se ~:+cluiu 
0 senhor D. Mig·uel ela regeJlcia clandestinamente nomeada, que se ~leu qma carta 
clestruicl0ra elas leis ele Lamego, e q\le se manclou a Brest uma :qau pq,ra lévar o 
senhor D. Miguel a,o Brazil. A_quEJlla alli:wça infame pqstergo-q _tqdo qt1a:qto ha ele 
lllais sagrado entre os portngnezes, para se vingar elo 4m:oe que ~tinha aterraclo, 
~ P?r temer que elle a impedisse ele executar seus proj ectos closor.ga:q.i sado~·es . ~s 
lUtngas timham sido sagazmente co:ncertaclas e suas consequenetas parecmm m
contestaveis . Porén+, D eus, que elo alto ele seu throno clestroe n'um mpmento os 
tl:amas os mais cavilosas, ·e fàz; por ultinto triumpl1ar o j11s to, animm1clo p maglila
~tmo príncipe ~ desviando Íllnpmeraveis pe~igqs que o rocleav9>J.41 lev~u-o são e 
salvo ao palacw de seus a.qtepassadlos, e ~~~ ent11e os desafogos da ternura ma
~erual, -fez -lhe conhecer quaes eram seus di~·eito s inauf'eriveis, e se tinha assaz ele 
orça para os sustentar. O povo, indignado ele se ver st~eitq a uma colonia r e-

belde, proclamo'u com transporte em todo a rtei.qq os direitos elo senhor D. 1\lliguel 
~o throno; e es ta proclaniação espontanen. não tardou a ser sanccionada pelo an
ttgo e veneravel tribunal elas côrtes ele Lamego, tmica auctoridade competente 
para_.iulgar tacs lites . A cliUlinuta Pacção dos t~'l:).iclores, demag·ogos e innovadores, 
pres1cl.ich e excitada pelos inimigos pessoaes ele el-11ei, ficou estup efacta e aterrada 
~om . . este inovimento esponta1~eo elo povo ; ~as confiada na tropa, ctue t~~ha cor-
101ll]!ltclo durante a sua tyranma, ousou medn· suas forç~s con!- as d~ naçao. Ore
Btütaclo ele similhailltes atrevimentos não podil'} ser a~mbiguo . Desbaratados clescle 
08 primeiros choques, os croclulos aclherentes aos inimigos .de el-rei foram com sua 
~resr;nça mostrar ás nações est1:an.Jtas quanto era pequ~no em PortL1gal o numero 

08. seus cumplices, pois confessavam . elles mesmos que em Portugal não tinl1am 
111a1s que o terreno que pisavam. Assim baqueou umà aonstituição empurrada aos 
b~rt~1&'nez es por um rebelde, frubricada n'uma colonia p01ttngucza, verdadeira serpe 
IazlllCa c1ue o senhor cl'esse mestiço impe1:io mandava ele presente a Portugal 

~ara. ahi ~sl?remer o seu veneno, como se, aonf01:me á índole .elo malvado, quizesse 

1azer partJ01pes os outros elo fl.agello que o v.exa e que astttetosamente ostenta sa-
1.orear. V erdacleiro pomo · ele cliscorclia, ou antes boceta ele Pandora ele mais ma
lgno genero, pois que, clerramauclo tocla a sol'te cl:e Jll.ales, nem ao menos r eserva 
lo funcl? a esperan~a consoiaclora. E que pt•etexto de rebellião deram os inimigos 
c e el-re1? Ousaram balbuciar a palavra, lç,,qitimidade, euYergonhanclo-se elles mes
~08 de .confessar que obraram os chefes por oclios particulares, os militares por 
lguorUJnma ou seclucção e alguns voluntarios por theorias liberaes. Porém, nem 
~lll só :portuguez, mesmo liberal, a estar ele boa fé, negou jamais a legitimidade 

e el-re1 D. Miguel I. Se o leitor duvidar cl'esta asserção, poclerá convencer-se da 
~u_a verclacle, lendo o Pm·tu,qtGez, j ornal inc~ncliario e demagogo, escripto no nosso 
lchoma em Londres . Os redactores cl'aquelle perioclico procligalisaram sempre a 
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el-rci os epithetos os mais grosseiros e indecentes, como fa-z em todas as vezes 
qnc faliam ele qualqum· família r eal; porém cleclaram francamente que o ser em 
inimigos ele D. JVIigLlel não 6 motivo ra.soavcl para negarem os seus direitos, e 
quamlo appareceu a carta brazileira em Portugal, exprimiram-se em 1826 da ma
neira seguinte : 

«As gazetas liboraes em França, mórmente o Constit1tcional) insistem na Je
gitimidade do ilu1Jcrador do Brazil como roi de Portugal; esse argumento é1 n' ell~Ls , 
como se diz em francez, o seu cCIIIJcdlo ele batallw; e não duvidftmos que se os r e
dactores chegassem a provar em Pedro esse direito de legitimidade tinham tapado 
a bôca á santa ::tJlliança. Todavia (valha a verdade) nada ha menos certo que essa 
legitimidade do imperador do Brazil como r ei de Portugal. P edro, que a si mesmo 
chama bTCtzilei1·o) e bla?.iona ele stta nova naturwliclado, é por certo a tocl.os os res
peitos estrangeiro em Portugal, menos por a rebelliao e guerra que lhe fez, elo 
que por o tratado de· incle1Jendencia que r econhecêra a elle imperador elo Brazil 
e a este separado de Portugal : ora se um estrangeiro pócl.e ser r ei ele Portugal, 
segnnclo o direito publico cl'esse reino, então illegitima era a casa ele Bmgança 
para n'elle suéceder, e melhor clireito havia nos Filippes de H espanha, que esta.
vam no mesmo grau com a casa ele Bragança, porque ambos descendiam de el-rei 
D. Manuel por femeas no mesmo grau, mas era mais velha a prog·enit<:>ra elos 
Filippes; b em sabido é por direito que no mesmo grau prefere o sexo masculino 
a.o feminino, ,c no mesmo se:xo ~L maior ida.cle à menor. Qual foi então o funda
mento por que om 1G40 foram expulsos os Filíppes e acclamacl.os os Braganções ? 
Não houve outro ;mais forte que o ele ser em estes naturtues, aquelles estrangeiros . 
Porém, fôra embora, P edro r ei legitimo ele Portugal; que ilir eito lhe ficava, se
gundo o publico elas gentes e o particular d 'esse reino, para o doar a uma estran
geira (cuja é sua filha) e dispor a seu b el prazer do povo po;rtuguez como ::; e e&te 
fora um r ebanho ele gado ou lotes ele escravos no s mercaclos do Brazil ?» (O Po1·-
tuguez) n .05 88 e 89. Londr es , 1826 .) . 

Ora se os mesmos inimigos do toda a especi.e de r ealeza confessM·am a legl
timiclade elo ser oniss imo senhor D . Miguel como r ei ele Portugal ele ·el e a morte 
do senhor D. Jo~io VI, para que anelam balbuciando hypocritamente a palavra le
gitúnidctcle os vingativos chefes ela facção e seus creclnlos sequazes? Nunca se viu 
t crnma mais extremosa elo que a elos taes chefes· p elo imperador elo Brazil, e tão 
pouco se viu ousadia mais insolen te do que· a usurpação elo epitheto pat1·iotct por 
um punhado de covardes, que, fugindo diante elas forças nacionaes, como os ht
clrões fogem clüLnte ela justiça, penüstem em dilacerar a patria por meio de intri
gas em favor ele mn estrangei.To. Mas, quem poderá p er suadir-se quo um portu
guez, po1' mais corrupto o depravado que estivesse, sym1Jathisari~• com o imperador 
do Brazil, a meno s que a.s paixões r•evolucionarias não tivessem a proprieclaL~e 
attribuida a certo rio fabuloso do inferno, de Ü1ze1·em esquecer o passado ? P01s 
vós, políticos improvisaclor es el e theorias impraticavei s, que vos daes por modelo 
do amor ela patria, commetteis a injustiça ele COJ!lferircles a corôa com detrimento 
de seu leg·itimo successor, ao sob erano que, preferindo a colonia á, mãe patl'ia, vos 
desprezou, corno a todos os portugnezcs ! Ao joven immocleraclo que, no 0rg m.llno 
do sua r ebeldia, cuidou justificar-se perante os governos, insultando authentica~ 
mente seus autigos compatriotas o seu proprio pae ! Ao imporarlor de unia colonin. 
r eb elcl e que roubou a Portugal SLlas embar cações ! Ao chefe ele uma naçfi.o estran
geira que lonvou e r ecompensou os 1·oubos e assassínios perpetrados por t~ma ca-

. fila de escravos, a quem a natureza doou ela côr elo crime, sobre as p essoas ele 
innumerav.cis portuguezes que habitavam p<teificos aquelle paiz a quem deram esse 
tal qual ser (verclacleiro parricídio, pois atravessavam os corações cl'aquelles .ftJ 

quem clevin.m a exi~tencia) ! Que insultou os embaixador es ele vosso defunto r e.i, 
et"0os ~ias abr eviou ~cu iniqtw pt:oceclimento; n'uma palavxa, que vilipendiou mal~ 
quo mngnem até hoj e essa patna por quo vos dizeis t ão extremosos ! Quanto e 
certo que o prisma daS. paixões cega os homens ainh os mais illustrados ! Quem 
n rio vê que D . Pedro, tendo pelo Brazil uma preclilccção injuriosa para nós, e ro
deado de conselheiros, inimigos morta~s do n.ome portuguez, queria substitui!: a 
nossa população aos pretos, ct"0a importaçfi.o llte ía ser cob.ibicla pelo governo m-



glez? Já se passava de graça de Portugal para o Brazil, mas não era tão faeil o 
~·egresso . Illucliam-se os agricultores e os artistas com exageradas esperanças ele 
nupossiveis felicidades, e não tardaria que a povoação mais util diminuísse sem 
poder substittLir-se . Quanclb esta calamidade tivesse chegado a seus ultimas pro
gresso.s, os mesmos particlistas ele enga.naclohts constitlúções, não obstante suas 
esteee1s theoria.s, haviam ele ser -yencliclos a quem mais desse . 

Alem cl'isso a experiencia elas regencias passadas tem mostrado sufficiente
~onte que Portugal havia de ser sacrificado ao Brazil, e que essas regencias ha
vutl~ ele recorrer a m·cüs tanto mais dissimulados, quanto a condição çle suas exis
t:_~cLUJs era. a de acabarem com Portugal, illud.inclo-o e oppriminclo-o com as palavras 
vas ele tolerancüL e liberdade . 

. quem ignora as ca.lamiclacles que Portugal tem soffrido todas as vezes que 
extsttram em seus soberanos prc6clilecções por outros paizes ? 

Em que consiste a sciencia de que os dissidentes blasonam, ou ele que lhes 
serve, se quando a historia ·naci<mal é tão clara nas causas de nossos maiores in
fortunios, , se constituem em circumstancias iclenticas ou aincht mais funestas , que
Í·en.~lo abaixa'!.' Port~~·al á concliç~o mais cl.egracla.nt? cl~ re~eber leis cl~s suas co
?ntcLS r ebelladas ? Suu, onde esta a boa fe ou a sc1enC1a c1 esses que Ignoram ou 

fLngem ignorar as mesmas instituições funcl<.umentaes ela sua patria? Que homem 
~l tant? instn~iclo, a ser ·sincero, pod-eria cluviela.r por um só instante elos direitos 
? el-re1 :0. lVhguel I, c dado o caso . que houvesse por um momento alguma cln

:'1da, que portuguez, verdadeiro amante ela patria, coNsicleranclo a conelucta elo 
~npel'aclor elo Brazil para com sua naçfto que renegou,. o preferiria a D. lVIi::;uel? 
ias as paixões políticas têem os efl'eitos ele todas as ontras,eorrompem o jtúzo c 

·depravam o coração. Honra, boa fé, felicidade, iml pencleneia e leis nacionaes, 
tnclo l~te s é sacrificaçlo pelo homem que ellas dominam. S~i.o essas mesmas paixões 
que amcla al imentam na phantastica imaginaçrio elos covardes inimigos }Jessoaes 
de el-rei e seus creclnlos aclherentes a frenetica esperança ele postctg·arem nova
Ju.ente as leis ela succcssão ao throno, uns para se vingarem c outros para conti
~'llare~l a ?'epnblion1'1!iscw os portuguezes, sacr.i:ficanelo até a Inesma povoação a suas 
1~apl)ltca.veis opiniões . Porém, pondo ele parte toda a paixão, e acl.mittinelo a po:>:
stblllQdlade elo segtUilclo triumpl1o ela iniqtliclacle, vqjamos que p1·oveito t iraria Por
tng1:1 d'esse triumpho . Os cofres publicos teriam, porventura, mais dinheiros? A 
lllannha viria, po<r acaso, a augmentar ? O exercito a.poiaria m[l;is o governo ini
qno? O povo cla.ria tantas mostras ele contentamento e tomaria tambem sobre si 
a à.efe~sa ela n0va iniquiclacil.e? O clero ficaria, porventma, satisfeito com os atheus 
e nsana ele sua santa influencia para inculcar ÍL nação as novas instituições? A 
~l~brez.a pi·ocligalisaria ela mesma sorte suas riquezas para auxiliar o príncipe. es
l rangen.·o que .tanto a tem aviltado~, fazem~o barões; ?oncles e marquezes mmtos 
l.Olll~ns que, amcla ha pouco, ella nao quena no Bmzll nem para seus creados? 
.· Se 6 pois evidente que nem o povo, nem o clero, nem ·a nobreza, nem a ma
rtnl.J.a, ncni o exe1·cito quer similha.nte postergaç~to, que meio haveria para a pcr
pe~rar? Elsse meio horroroso foi-nos revelado pelo feroz assassínio elos respeita
;ets professores ela univers idade ele Coimbra ·e pela ultima seclição militar elo 

orto . Assas sínio e currupçEio, eis os unicos meios pm·~ os trimnplios q.narchistas, 
M~eLts e demagogos : e taes são tambem os result~tcles ela espoliação por ellcs de
seJada. Não se julgue, p0rém, que os meios indicaclos não s~iú mais que vãs hy
t~~heses ele tresloucados receios ou teima porfiada ele prevenções desvairadas. 
~a~ é . l~os~ivel,_ e cil.iniJ o mesmo todo o que tiver observado os reprobos refugi~L
·• 08 e 1ntm1.gos Impotentes ele el-rei, por toda a parte aonde elles têem anelado er
l~ntes, não é ·1J0ssivel, digo, ouvil-os fa.Ua.r sem vet· espa~clanar sua negra colera 
con.tra os secta.rios ela causa ela naçfio . Ali as mortes, os alaridos, os rios ele sangue, 
~~ lncendios, representados em. suas imaginações ferozes sacam os mais contentes 
118

.0 S .e ruidosas acclamações. D8stnúr os ministros elo altar, arrasar os conventos, 
D~tqutlar a nobreza, eis as conversas que entretêem os seclieiosos . expatriaclos . 

. 1scute-se seriamente como se poderia · recorrer aos meios sanguinarios ele Robes
Plerre e Danton para estabelecer uma republica sobre as núnas elo . th:rono, ela 
J.iJ.ohreza c da religião; e mais ele um portuguez fiel lhes tem ouvido exclamar com 
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tLs Meg\rias cb espcr:m~a : <I Se lá tomarmos hão de se matar todos i d'esta vez 
(fórmaes palavras) aéj_ueile que nos f~llar ele moderaç~io l1a ele ser o primeiro ~t 
pagar .com a cabeça o seü conselho t J~ preciso regar a arvore da liberdade co:m 
rios ele sangue i qem fizeran1 os revolucionaribs inglezes e frnnceze s t • • • OxaUt 
qüe ém 1820 Ii6s tivessemos segui elo a estrada de Marat, Lepelletier1 etc., etc.)) 
· Taes são os projectos e as espel'anças dos hypocritas da legitimidac1e, e é as
sim que seus abominuveis clir eétàres, em nome de IJhilanth.ropicas institnições, vão 
fazendo barbaro e feroz mn. p'Ov'O tão doce ele costumes. Esses mesmos homens 
que se t ect eiam com a perspectiva ensangüentada ele Um fltturo vingativo, como 
~e toda a stta ~ondttcta eleves-se ser um contraste c1isparatael1'J, anelam ±'azenclo af
fectaclas jeremmdas s·obre as medidas ele necessaria precauçã0 qtte o g·ove!l:no ele 
sua magestade é obi·igado a tomar. lV.hts os pc~t1·i'Otas p:oliticos elo ternpo deviam a.o 
menos prever que se infelizmente seus systema~ apoíacl9s em a.ü:kilios estrange1-
1:os (ele êuja impossibilicll:\>cle j{t se cleverimp. ter desenganado) viessem a tritmlpl~:w 
ela vontade nacional, no dia cl'esse triúhl])ho ab!'minado pelo p'O'vo ficaria Portugrul 
quasi deseHo e completamente ~rrnil1aclo . Reri:ovar'se-íam âli as sclmas. nisto ;ricas 
ele tdclas qu~ntas naçõe-s t~el.n sido \Tiolentaclas em suas éreiit;as religiosas e sel!lS 
habito,s políticos ; e é necessai'io ser c1emasiadi1inente ignai''O oü estar mtú cego, 
para não prever que, se tal desgi·aça pod.esse acontecer, fug·iriam ele Portugal, coll!lO 
ele üm clegolaelouro,. a maior parte elo clerl:l, ela nobí·eza, da ma~istratura, ela ma
tlnha e elo exercito, ficando IJ povo na mais exterminado;ra güerra: c:irvi!l. E q1J1.e 
patriotismo é esse qU.e pi:ovoc~li ein fúvor de thedriâs rejeitadas pela quasi totah
clacle c1o reino a postergação elas leis hhcionaes, e qúe ~omahdo por 1mico auxilio 
a violencia e não o direito, t01;ia poi; c'Onse4uencias ine\ritai'veís o clescontentamento 
geral e a niina ela patria? Com qüe direito querem esses, que se -cul?iem tolea·wn
tes, impor tji~urlliicamente s'uas von~acles a um povo que as repelle e as al'H~mina, 
p\:l\i-o ficlelissiin'Ci e constante "ein súas ~\:en'ç~S, que mmca allliÍ.Í.ÍU vohmtfLrÍamente 
a esses systemas:, ele q\.\.ç nünca se éonstitl!üh clefeúsor? Em qüe consistem esses 
grandes conheéimentos elos n'oss'Os políticos ela m0ela { Parece até ignorarem que 
o povo p'órtüguez; despú:\zanclo as subtilez'às ele capciosas discussões, olha tão só
mente pant as pessoil.s~, e v~ de 1\m làdo o seü l'ei e tocl~?s os portuguezes que go
sam cl'à i'epütação cl.e h:ontaclos, e do 01.1ti.''ú os que tralliram .a naç~to por Buona
parte e úns J?01}CO~ ele libeHinDB a]JO.s~:itas, g\ov~1:naclos pelos inimigos invetm·ados 
ao nosso . re1. E smg·uhtr e ver'claclenamente cltg"rio ele mofa ver um ptmhaelo de 
homens illucliclos, i~'\iüsuos ou pet;versos, m:guindo seus antepassados ele terem con
vertido á fé christã éom alg~un rigor, é .verdade, mas com aquelle que comporta 
à. humà:ri.iclacle e enéommencla o santo fe1;vor ela religiito, rigor do balsam@ que 
molesta para cürar a ferida em qtle se vm•te i selvagens afrié~nos, wsiaticos e ame
ricanos, emquanto os mesmos 'patriotas qüel'em, oti. . extei'min~r a. sua nação, on 
fazer~ lhe ac1opt'at novas icléas. Não é menos conh'adictoriv o epitheto de tole!l:antes 
\lue t'tsurpam ds pseudo"philosophos, pois qüe :mofam continuamente da relig.iâ@ 
qüe 'ó povo ama com tanto áffecto, e. offendem ati'evidamente seus ministros com 
o fim tão impruclente quanto vehladeiro de enfraquecei.'em vs sentimentos religio
sos·. Q'L\e os serVis imitadores _ àe leis estrangeiràs o!hem p$ra essas nações que 
tomam po~· modelo s~in ll.s conhecerelJ?., e verã'O os ci:irnes espantosos que a irre:
ligião a:li prodúz,, vel:ão suiddios t1uoticlianos e numetosos, frequentissimos parn
ciclios,, horrorosos e àttaiçoad:os envenenamentos, .requintada immoralticlade, iníquos 
reg·.iciclios, duro e sordido egoism'ó, e uma ftmesta cliss()luçã0, qüasi completa, elos clo
ces l'aços q~te UJ?-eD?- as fàmiliàs; i'esultaclos eviclenl:es d'essa Ü:Teligião que os philoso
phos di'aholíc'os msin'ú.aÍ:·n com ta'uta imptuderrcia, qtlahtià. aud:acia ou miltes temericlacle-

Sim, q't'te ()s. theoricos sinéeros exàminem oJ; 'c\'<!lstu'mes prdttuziclos por essas 
institui'Ções que desejáim tl1ansplantar em· toc1o o 1miverso, como se todos os povos 
tivessem as mesmas necessidàcles, bs mesmos habitos e os mesmos desejos, e ve
rão os :filb:os, por uin s.ystema -absm·clo dé igualcl'ài..le, clesobeclecenclo e desmentindo 
seus paes, e ele· '<!mt'ro lado estes, p'or_ uma mclifferen'ça immora[, abandonando seus 
filhos a todos os desvarios cl:á mod'dade·; verã'o os homens, debaixo de . P(i)l~das 
apparencias, frequentando-se tão sómente ·quanclo esperam mutuamente podea·eiU 
enganar~se i verão a hospitalidade individual quasi ele tocl0 extincta, ·c o amor, 
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essa affeiç~io t~io pttl'a c ttio sinco.ta entre nós, pni.'amcnte reduúcla ali aos calculas 
?s. n~ais m•clilosos de sorclido interesse ; verão os irmãos ttatamlo-se como mortaes 
llil.L~1U9os por terem de repàrtir os despojos de seus paes; verão os adulterios os 
nuns mf'anGlos considerados como acções licitas ou inc1i:fferentes 1 e guasi toleradas 
peJas leis; verão OS g'OVCl'llOS 1 para evitarem a anarchia e se manterem, obriga
dos ?' recorrm•em a UJ?.-1a corntpção perpetua de facticias maiorias, cuja venaliclacle 
publwa vae destruir até os mais püros sentimentos do isolado c probo agricultor; 
vetkio, n'úma pàlavra1 todos os corações incliffm•entes por egoismo c todas as vir
tudes desttLúcla.s pela. fatal substitLúção elos interesses materiaes e passageiros aos 
do espírito e da etenticlacle. 
. A~ora, compah•iotas verdadeil'amente amigos ela mtç~to, considerao quanto sc

rtam_ funestas as consequencias do . iniqü.o espolio dos cli1·eitos de sua magestade 
eh·e1 D. Miguel; consiclm:ac nos clesejos, conclucta e opiniões elo p(}vo portuguez, 
e vêcle g_uanto é ele vosso dever unirdes-vos ú causa naciomd, e ao g'O'verno· activo 
: energico elo nosso legitimo l:lobm·ano, o joven rei D. Miguel I, que tantas espe~ 
bauças dá a Portúgal, a quem a vontaele decidida 'elo marquez ele Pombal :tez tanto 
·em, emquanto os tltcoricos n'ao lhe têem feito senão mal. Consiclerae tambem que 
~s mesmos inimigos estrangeiros de el-rei admiram e lonvam sua corag.em pru-

ente o sua energica perseverança i sabei, emfim, que as desgraças actuaes ele 
v~ssa patria foram occasionaclas e provocadas tão sómente pelos covarçles inimi-
~os ~-O legitimo governo . E na verdade, ,quem são os instigadores elas sedições / 
tut~i'lOres e dos movimentos exteriores?· E o magico l)roteo Palmella, particlista e 
trat_dor de todos os paeticlos, finginclo-se ora rerulista, ora liberal, visto qüe possa 
sactar sua inexlmurivel ancia de ostentação, furo1· de jogo e ambição cly poder, 
clil~clarando odio áquelle governo que o não elevar á pt'imeim dignidade. E o· Can-
c de ltavier, amigo elo Pamplona e acerrimo jacobino, que depois de ter ve:ncliclo 
i;ortugal a Buonaparte vem~ l he um accesso ele ·feb,re pat?"Íotz'cct por saber que el-rei 
, · Miguel I nunca · symiJathisou com traidores. E o marquez das duvidas, o py
gmeu Valcnça, que tambem sel'viu Buonapal'te, e que une ao mais \7 ão orgnlho lle sua raça e ás m:1D.citas as mais insolentemente aristocraticas, vergonhosos ca;-
0~~, corisequencia ele seus ruin0sos habitos ele jogos e clevassa immoraliclacle. E 
~· ~la Flor, çenoral elos peralvilhos ele Lis.boa, que se fez liberal, não por con-
1~Ç~o, mas stm por temel' qne se lh.e peclisse 'Conta ela sua conclucta durante o 

r'.1ho de el-rei, mórmente da nomeação clandestina da regencia, e que anelou até, 
1a }Jouco, fazendo em Paris acçõos que cleshonram o nome portuguez, taes como 
ilnaltratar, com o malvado e in.solentc marquez ele Fronteira, uma fielalga franceza 
{~:e l~e alugánt mn"à casa, e co:rp.pmr a credito alfaias ele pi'ata, quanelo sabia que 
l.ao ti.nha com que as pagai:.·. E tn;mbem o insigne Saldanha, que depois de ter 
~bortado ele sel'l.s absurdos proje'Ctos republicanos, se erigin ota em Achilles, ora 
d_:U Enéas .d? i~beralismo . E~ qualidade ele Ac?tlies fngiu no Port? covardemente 
t~nte elo tmm1go., e em qu'aliclade ele Enéas vm fumarem os patt1os lares, e ele

~018 de uma bo~·tásc·a ele pala vi: as desnpparooeu ela seena como actor p:ateaclo. 
~ lnfim) é tàmbem o celcbt'e Rencltrfe, ex-general elos espiões elo ministm:io ele 
b::UlJlon~ e elo P'l!tlmellià; qt~e ro'ttbott milh-ões a Portugal, e, degenerando em li-

ral._act\vo, por circl'unstancüts, anela fazendo agora causa commmn com aquelles 
qne anicla h.a pottco mandava encarcerar por serem liberaes . N'uma,prulavm, todos 
q1.1~ntos têem 1Jrovoc·aelo as dissensões dos ;portuguezes e todos quantDs se têem 
posto á tes~a c1os clissiclentos, são antigos inimigos ele ei-rei, os quaes, temendo 
~~: se lhe~ pedisse conta ele seus proceclimentos, e que se lhes tirassem os ~ar
âe ~ne avll~avam, en9a:n~ram os i[Sno1:antes so.lclaclos _com as. palavras hygocntas 
r Pllmogerutura e legttJmlCLlacle, e Illud1ram os JOVens 1nexpenentes com vas espe-
an~as c~e impossíveis libetclacles, que o povo portugue·z mmca apoiou nem desejou. 

r á ~e tempo qu.e se desenganem esses hromens, que, talvez sem se apercebe
t~~' teem sido instn'Unel:lt0s €!.e viwganças particulaTes, e que por causa elos in
i~~~-sses elos Olttl'OS ancl:àm so:ffreRdO miserias; fomentando eliscorclias no reino e 
t \tg~s nos estados estrangeitos, sem r efl.ectirem que suas continuas, mas inuteis 
c1~n ativas 1:ão fazem mais que obriga,r o governo ele el-rei a recorrer ,a medidas 

e uecessana }Jrecanção; ct~o rigor rec<:í.c ele necessidade sobre os seus acUHJren-
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tos interiores . E indL.pcnclcntcmcntc ela justiça ou inj ustiça, elo util Oll funesto th~~ 
duas ca.usas, ele que servem esses desejos subversivos, qn nfto poclem conscgnu· 
o rcstlltado desejado, pois é sabido qne . obre cem portngt1ozcs não chega a haycr 
dois inimigos elo governo ele elcrei D. :Miguel. Em _que se funda, pois, ssc pu
nhado tlc clemagogos para qlicrer tcvoluciunar a sua p::ttria '? Dar-sc-ha caso que 
ainda não perclcssc a esperança ele auxílios estrangeiro.·? Quem ignora que o 
Brazil cstú cxhausto de tropa e de dinheiro, e que as é<Lmaras, entretanto que se 
dispõem para a r cpublica., vão aperreando o impcrnchH·, que abominam, cxprobran
do-lhc os alimentos dados aos r efugiados c obrigando"O a. dcmittir o seu represen
tante em Londres ? Quem ignora que a cYielcntc legitimidade ele cl-rci D. :Miguel I 
1om siclo r econhecida pela H cspanlla, authcnticamentc c p.eh1. Austria tacitamente? 
Quem não vê que a Inglaterra rMonhece verdaclciniJncnte a justi~a da mLUsa nn.
cional, posto que até ngora tenha observado um:t for çada e apparcnte ne11il:ali
cladc? E, emfim, que homem, por pouco que esteja Ycrsaclo na marcha elos ga
binete., não Yê que a dcclaraçao feita ás camaras pelo ministcrio de França, 
apesar da ftmcsta influencia elo mii:ústro Hydc ele Ncuvillc, equivale a um r eco
nhecimento? Pnra que andam, pois, os inimigos da nnçfio fomentanclo impotentes 
r eb olliões, que só f~tz cru inuteis victimas ele seus crcchllos sequazes, executando 
ordens que servem tão sómcnte para compromcttcr seus amigos ou parentes? J{L 
deveriam estes ter aborto os olhos c examinado de que liberdade haviam ele go
sar debaixo da omn ipotcncia elo P almclla, Pamplona, Valen~a1 Rondufe1 Oandido 
J osú Xavier c out1·os em qumn (por agora) pode?· nãv t~ve cL 1nm·teJ applicadGL para 
exemplo cb alta j orar<" h ia, pela destreza do carrasco ele Lisboa; n 'mna das suas 
praças, e outros, digo a quem mmca poclcram saciar honras c dinheiro, unica 
causa c obj ecto constante de suas intrigas . Tambem deveriam confiar-se menos 
n'csscs homens que por dinheiro c ostentação machinaram a ruina de Portugal, 
venclcnelo-o aos estrangeiros, e que já teriam vcnclido as proprias vida.s de seus 
cr eclulos acD1creutes, se ol-rci nao preferisse vencer antes do que comprar seus 
inimigos . Esses malvados, iniquos advcrsarios elo leg·itimo soberano e assoladores 
da pati·ia, pnra poderem enganar os simpl s c darem um laivo ele r asão a sua con
cluct~t infame, provocam absm·clas sedições , e qttando o g·ovcrno de cl-rei por abso
luta nccessidacl c castiga para exemplo seu.> ineptos cumplic s, gritam nos j ornacs 
revolucionarios que o ínclito succ ssor elos dnqucs ele Brag·ança tem m11a inclole 
vingativa e feroz c que por isso mesmo, ainda qua ·- elo ti\esse direito, o clcveri~m 
as potcncias ·dL·stlu·onnr. Porém as astucias ele tiio \olhas m~tnobras s~~o ha. mudo 
conhecidas pelos gabin·ctcs, as queixas r cfa1saclas dos pe:rturba.cloros da ordem j{t 
não enganam ni.ngucm. D esengane-se, pois, todo o portugucz qu'C deseja sincera
mente o bem da nação, is to é, a sua tranquillidaelc, scgm·ança e prospcriclu.dc ; 
quanto mais depressa nos unirmos todos cordialmente ao legitimo soberano , que · 
P ortugal acclama. e qnc defende, tanto mais concorreremos para promover os ·c 
bem. l':i!ão se devem petder as lições da histeria, e por pouco que s~i n. instnúc~o, 
todo o homem sabe que mmca os cmigraclos ele uma ~ação c seus aclhcrentcs m
tcriorcs conscg;ttiram scüs intentos revoh10ionarios . E certo ·que algmnn,s ve1:1CS 
atacaram c ensangüentaram suas patrias, porém não levaram nada ávanto, e as
sim devia ser, porque a sua expulsão é r ealmente o resulta(lo elo anathcma da 
patJ.·ia, fulminaclo pela maioria ele seus compatriotas. Para que set vem, pois, n:s 
ine:ffi.cazes teimas dos dissidentes portuguczes interiores e cxtcriorC'S? Para arrtu
nãl' intútas famílias , IJerclm• muitos homens, fomentar no estado tentativas inutcis, 
esperanças ttnbulentás c. dcsorelen·s sangtúnarias . Bem sei que o sangu<c derramado 
n'essas sedições é agraelavel aos perversos chefes dos rebeldes, porque depois de 
terem sid'O cansa ele sua effusao, servem-se cl'esta como ele uma desculpa e argu
mento perante. as nações; mas os creclnlos sequazes, que f3ào instrumentos pa.s ·i.
vos da elevação ·cl'esscs mesmos chefes, cle'vel·i<t)u sentir que suas medidas , que 
t êem já levado ·a]gtms elos seus ao supplicio, são na verdacl e m:àis insensatas elo 
que perigosas para a ca.usa. nacional, c que a nf~o ser o justo re·ccio de exemplos 
atr e,iclos, seus Ctilllplicos antes deveriam ir parn ·o hospital 'de B. José do que 
para o caos elo Tojo . 

Unam-se, portanto, todos os riortug·uc·zcs . 
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f!. menor muuero deve ceder por justiça, pela impossibilidade de obter o que 
deseJou, e sobretudo porque as nossas dissensões só podem vir a ser uteis aos 
nossos naturaes inimigos estrang·eiros. Tomaram estes ver jú Portugal completa
lnente exhausto, para o reduzirem a uma provincia ou lhe imporem ainda mais 
duras conclições de sua existencia politica. PeTsistir em desejos clivergentes, odios 
ÍLlUestos e sedições imiteis se1·ia igualmente prejuclieial para todos os partidos. 
Tentar impor a uma nação as tbeorias ele un s poucos de seus membros seria um 
absurdo impraticavel. D espojar o legitimo soberano ele seus direitos e-videntes e 
legalmente reconhecidos seria iníquo e é impossível. Sacri:fi.ca.r a clignielacle, popu
ln ção e interesses ela lllãe patria a uma colonia insurgente, que abomina o nome 
l)o:·tuguez, seria auti-nacional e insupporta.vel, mórmente quando tão cruel sacri
:ficw seria feito tão sómente por causa ele systemas inapplica-veis a. Portugal, onde 
só por meio ele uma força. -verdadeiramente tyrann· cn. se têem podido n1anter por 
algtlm tempo taes systemás . N'uma palavra, não a.mntir, ao menos praticamente, 
á ca;usa ela maioria elos portuguezes, é ser ao ·mesmo tempo suicida e patricicla. 

Esta verdade tem siclo sentida, ri.tlo só pel'Os governos influentes da Europa, 
lUas tambem por m1útos • elos proptios dissidentes, e o temor ele reacçõ es e sobré
tuclo ele um castigo tem. sido a unica ~alisa que impediü até agora. o verem-se sós 
?S chefes inimigos ·da ordem . Porém aqttelles qtte nã:o têem ódio particular ~L el-rei, 
ls.to é, os dissidentes, e:x.cer to os chefes , deveriam rcfiettir que a clemencia é uma 
VIrtude heredit~ria na casa de Bragança, e que as medidas ele precaução tomadas 
pelo governo ele sua magestacle, posto que · J!lareçam rigorosas, estfio longe ele o 
serem tanto quanto as circumstancias o têem c:x.igiclo . Bem tranquillo s têem -vivido 
e~ Portugal todos quantos não annuiram ás ultimas sedições que ~tli tcill havido, 
alll~la que em outro tempo tivessem manifestado opiniões oppostas c'ts clo·governo 
ele el-rei. O contrario el'isto só pócle ser asseveràclo pelos ii1Ütmes chefes que an
elam sacrifica,nclo seus compatriotas, não ú Llefensa ela leglti:I;niclacle brazileira, ele 
q:Ue elles mesmos nfio são l)articlistas e que o povo portugttez ntmca apoiot1, mas 
Slm ao clcs~jo desenfreado ele :figurar, aos seus oclios pessoaes, á süa ancia ele os- · 
tentação e ele elinheiro, e sobretudo ao temor que lhes inspiram stuus conscicncias 
relativamente á cavilosa postergaç~io elas leis funclamentaes ela monarchia portu
gtle.Za. 
. ~mfim, quem não tomar seus clcsejos pessoaes por consas pratiMmente pos

s~velS, quem nfio estiver cego pelos receios ele sua. conclucta anterior e volunta
nan~eute criminosa, e quem fechar os ouviclos á. paixão para. attencler súmente ás 
reahda.des possí-veis, convencer-se-ha bem depressa que só por meio· da aelhesão 
leal e efficaz de todos os portuguezes á legitima auctoriclade, proClamada pelo 
povo e sanccionada pelo clero e nobreza, póde haver entre nós tranqtúlliclacle, 
segurança e prosperidade publica, e que r etardar com mna obstinação inutil o 
momento cl'essa uni~io, quaesquer que sejam os motivos, é realmente concorrer 
par~ a desgraça ela patria .. Tal é ao menos, compatriotas amigos ou inimigos, 
a ~r:tl1a persuasão desinteressada. Permitta. Deus que a sincera e simples ex
posição elos motivos ele mil1ha persuasão excite na alma elo leitor clespreveniclo 
verclacleirÔs desejos ele cooperar, scgtmclo a sua posiç-ão social, para a harmonia 
bli estabilidade elas cousas ela pa.tria, serri o que não se pócle clar felieiclacle pu-

ca e .se compromette a inclep enclencia nacionaL 

La lég·i-ti:m.ité et le Portu.g·al 

R.êveries cl'un portugais 

Qu'est-ce que la légitimité? . 
La légitimité, clira le VtL':lii royaliste, c'est la succcssion au trône invaria.blc

lneut arrêtéc par la loi, qui inet tm obstacle p ermanent à l'ambition 
1
eles· usmpa

~en:·~, ~t aux. guerres et clissensions intestinos que cette ambition provoque. La 
. égl~tmlté ?'est le príncipe salutaire et bienfaisant, la. marque ele légalité et ele 
JUshce, pmsée elans un orelre invariable ele clroit et ele ra.i son, qtú imprime un 
ca_ractere sacré et inviolable aux lois et aux institutions eles hommes. La légiti-
1Ulté c'.est lo elroit même; elle est aussi invarialole que la justicc éternelle, clont 
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elle cst une émanatior, et son utilité est aussi bienfais::mte pourJes rois qtte polir 
lcs peuples . . 

La lég·itimé, réponclra l'ültl'a-royalistej e'e~t le pouvoil· absolu1 c'est bmcien 
régime ( expression enigmatiqüe), avec la Bastrll e et les lettres ele cachet. La lé~ 
gitimité c'est Louis XIV; Loüis XVI et Lotús XVIII étaient illégitimes . La li
bcrté est un blaspheme; l'accôi'cler au"IS pettples est 1m fortait exécr-able, tm crime 
irrém.is sible, qui clélie tlu ser;ment ele fiuléltté et elétntit lu légitimité clans sa source 
même. 

La légit~mité, r'éponclra l'antéri.cain ·cht ri.or•d, c'est ht í'ésistance à l'oppression, 
eles lors que la patience et toüs les moyens pour obtertir un reà.ressement paci
fiqu e ont été inutilement épuisés . Le point :f'atal oü la soumissi~n cesse et la ré
·sistance commence, ce point ott finit tm droit et ürt atttre s 'éleve, quoique re
connu pai: les publicistes, ne . peut cependant être eléterminé qüe par l 'instinct 
eles peuples. C'est là qu'tme nouvelle légitimité prertel sa source i mais ele cet in
stant même, elle clevient immnable comme la justice qui lui sert ele fonelement. 

La légitimité, clira l'améticain clu súcl, c'est l 'irJ.dépenclance. L es peuples, 
commc le elit fort spi.ri.tnellement M. ele Praclt, ont àussi lettr maJorité. Il es t 
vrai que l'âge ele l'émancipation eles nations ne peüt pas être fixé comme celni 
eles inclivielus; qu'i.l ne s'agit pas ici ele elroit ele succession ou el'héritage à faire 
valoir, et qu'un inclivielu pér.issable ne peut pas êtr•e assimilé à une nati.on qui 
ne meurt pas. il est vrai que nous n'avons pas à allégttm' conti'e la mere"patrie 
le r efus clu reelressement ele nos griefs, et que faute ele cette base ou se fonde 
le clroit ele nos freres elu norel, rien ne justifie not1'e révolte. Nous ne pouvons 
pas laisser ele reconnaí:tre que, simples colons sons la protection ele la mere-patrie, 
nous ne ·saurions · nous prévaloir elu clroit ele conquête qui lui appa.rtient exclusi
vement. Nous voyons bien que le príncipe ele l 'inelépenelance, tel qüe nous le pro· 
clamons, tencl nécessah·ement à la elécomposition ele la sociéte jusquc clans ses 
elerniers éléments, et que son action clissolvante ne s'arrête qtt'à l'indi.vielu sau~ 
vage clans l 'état soi-disant cl'e nature . Nous savons que la loi de continuité est 
aussi tme loi morale et politique, et qu'on ne saute pas a piecls joints eht elespo· 
tisme à la liberté sans se casser le cou. Nous sommes enc01·e forcés d'avouer que 
nous n 'avons pas ele lurnieres ni ele vertus; que les antipathies provinciales, les 
haines ele famille, l 'habitude ele n'avoir pour supéri'eurs que eles honimes env<;>yés 
par la métropole et parés elu prestige el 'une haute naissancc; que toutes ces rai
sons et mille autres encore, augme.ntent les chances .de elivision et de discorde. 
intestine, et r enclent impossible l 'établissement d'un gouvernement qui puisse se 
faire respecter au elecl~ns et au elehors, et qui ait la force et les lumier·es néccs
saires pour nous renelre heureu .. '{. N 'importe, M. de Praelt n'en a pas moins rai
~on , sa comparaison n'en est pas moins aelmirable. Vive l'inclépenc1ance quancl 
même ! La rébellion est le plus saint eles elevoirs; notre clroit c'est la force . 
Voilà notre légitirnité . 

Interrogeons enc01·e le révQlutionnaire ele 1792. La légitimité, répondra-t-il, 
c'est les clroit ele l 'homme, c'est la liberté et l'égalité. Tout ce qui se OJ>pose au 
triomphe de ces príncipes, qu'on l'appelle clroit, vertu, justice, loyauté, eloit cé
cler à la force ele nos arguments, la g1úllotine, la lanterne, les noyacles, les pro
scriptions, les confiscations. L e but sanctifie les moyens, et nous nous .proposons 
ele fair e le bonheur clu genre humain. La liberté ou la mort ; voilà notre elcvise 
et le résumé ele nos doctrines . Nous purgerons la terre eles imbéciles qui ne 
conçoivent pas la félicité à la notre man1ere, et eles sots qui ne veulent point en 
jouir. O'est la presque totalité eles hommes ! N'importe, graissons les roues elu 
char ele la révolution! Ça ira, ça ira. Vive la liberté ; mort aux aristocrartes ! 

Restons-là; les cléfinitions ele la légitimité seraieilt at~ssi nombreuses que les 
passions des hommes. On aurait cependant tort d'en conclure qu'iln' e:xiste pas 
ele véritable l~gitimité. Celle clu vrai royaliste, et même celle ele l 'américain clu 
norel nous semblent mériter ce titre. Mais serait-il vrai que ce príncipe, invoqué 
par les puissances, lors ele la restauration ele l 'Europe, ftl.t clevenu, sous l.es aus
pices malfaisants de quelques hommes el'état, tme espece ele manneqtún :fl.exible 
à leur volonté et prenant toutes les formes à leur caprice? Hélas, la paisible 
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lisurpation ele D. lVIigucl, ct le ±~utal silence eles puissances en vne dos exeera
blen forfaits de ce tyran sanguinair e, ne prouvent que trop la déviation ele la 
doctríne salutaire, autrefois prúnée et inculqnée comme l'ancre ele salut eles rois 
ct eles peuples. Quelqu\m a elit ule silence eles peuples est la leçon. eles rois>>; 
les souverains vouclraient-ils que l 'on elit anssi, dans un autre sons , que «le si
lence eles roí-s est la leçon eles p·euples>>. D'oú vient ce changement extraordinaire 
de politique et ele príncipes? L'usurpatíon, le pmjure, le meurtre, le fratriciele, 
l'atrocité sanguinaire cesseraient-ils Ll'être eles cr.imes ela:ns la personne eles prin
ces? Les souveraias auraient-ils eleux poiels et eleux mesures? Nous ne saurions 
llous arrêter ni à l 'uno ni à 1'autre de ces 'Suppositions oelieuses; noüs r espectons 
trop les monarques pour l.eur prêter de semblables .pensées . Mais ne se ·doivent-ils 
pas à eux-mêmes, leurs intérêts et leur honneur n'exigeraient-ils pas la elésap
probation franche, l 'anatheme public ele ce qui se passe à Lisbonne '? Ignorent-ils 
que celui qui se tatit est censé consentir, et que celui qui consent est censé ap
prom·er? Qüel contraste clésolaut entre .leur activi.té et ·leuT agitation lors eles ré
v?luti.ons ele PEspagne, de Naples, et elu Piémout, et leur apathie actuelle vis-à
Vts clu l110J;tstre couronné ele Lisbonne! Et pourtant quelle eli:fféreuce entre les eleux 
rébellions. Nous n'avons pas besoin ele la signaler. 

L'illégitimité ele D. Mig·uel, quand même elle ne serait pas incontestablement . 
prouvée, se trouver.ait suffisamment démontrée par les cleplorables e:ffets de i'usur- · 
patíon. L'évangile nous apprenel que l'arbre se coll)lait à ses fruits; et ceux clu 
regue oelieux: ele D. Miguel font clairement voír que la légitimité dont il s'étaye 
n' est que celle déjà définic eles révolutionnaires, soit qu'ils profanent le nom ele 
royalistes,. soit qu'ils professent les cloctrines antisociales eles américains du sad, 
ou eles elémagogues de 1792. En outre les puissances, en rappelant leurs mis
sions de la cour de l'usurpateur, ont renelu tm témoignage éclatant de son illégi
timité. Vouelraient-elles, maintenant, faire acte public d'ignorance ou ele légereté? 

. Non s&ns eloute; elles ne voudnuient pas se cléshonor er à ce poínt à leurs pro-. 
pres yemc. D'oil vient dono, répétons-nous, leur silence fatal, en présence eles 
horreurs et eles .cruautés r évoltantes, qui forment l'aul'éole sanglante clu cliaeleme 
elo D. Miguel? Crainelraient-elles, comme autr efois, que leur interventíon ne pro
voque la vengeance cl'une grande nation, en état ele :fievre r évolutionnaire? Cette 
crainte serait ridicule. Crainclrai·ent-elles que la chute de D. Miguel n'amenât une 
reaction elans le sens révolutionnaire? lVIais il n'y a pas· de révolutionmuires en Por
tugal; l'année 1820 l'a assez prouvé, les annéos stliv&ntes 1e confirment, et les 
chefs du mouvement insurrectionnel ele Porto, ceux qui les premiers ont fait e.p.
tendre cbns ce pays étonné l'atbsurde príncipe de la souveraineté elu peuple, sont 
d_e:enüs pom la plupart les fanteurs ele l 'l:tsmpation ele D . Miguel. Tant la tJ,·an
sltwn était facile ! Crainte vaine et puérile pour tout homme qui connaít à fond. 
l' état cht Portugal. La chüte ele D. lVIiguel. et la restauration elu trône légitime 
n'y ferait que rallier autour ele ce trône tout ce qu'il y a ele notabilités honora
hles , ele vertus et de patriotismo. Deslors toute tentative ele reaction violente et 
révolutiory:wire vienelrait se briser c-ontre l 'inébranlable fer.!Il,eté ele ce grour)e vrai
ment national. 

Mais, y aurait-il quelque intérêt, soit politique,. soit commercial, qtú justififlt 
ou qtú expliquât l'inconcevable apathie eles _ puissanccs? Nous avotlOns ne pas 
P.ouvoir le eléeouvrir . D. Miguel sur le trône porterait 1.m coup mortel au prin
C~l!J e salutaire ele Ja légitimité ; les souverains eu le reconnaissant fouleraient aux 
P1Cels, en présence eles peuples, ce príncipe qtú est leur sauve-guarcle . . Les cri
mes de D. Miguel r ej ailliraient sur toutes les têtes couronnées, et attire1~aiont 
tant~t l'inclignation, tantôt le mépris eles nations. Qu'en aviench-ait-il? L es sou
Veratms y pensent-ils? Le Por tugal, récluit à la nullité cl'un peuple ele misérables 
esclaves, COnvi.encb·ait-il mieux clans cet état alJX combinaisons ele la politique eU
l'Opéenne? ((Un immense empire, dit un .écrivain moelerne, .existe en Europe, qui 
iu haut elu pôle semble n' avoir qtú à se laisser aller pour écraser ses voisins ». 
't c'est au moment même oú le collosse elu norel semble s'êtr e débarrassé eles 
~~n~es de son enfance; au lnoment même oií. les cabinets cmopéens, vacillants et 
dn'lsés, sentant. leur faiblosse, ne sachant quel part~ prenclre . dans la guerre 
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d 'od ent, craignent le!" uns ses triomphes , les autres sa cléfaite, et sÔnt tous obli
gés à se contenter de ses assurances de générosité . et de elésinteressement; a:1 
momeut même oú malgré ses assurances, que nous croyons sinceres et même ef
fi.caces jusqu'à un certain point, le norel n'en menace pas moins le :in[di, c 'e~ t 
dans ce moment qu'il convienelrait cl'annihiler les forces et les influene<'!S mén
cliónales ? Or clans l'état actue:l .â.es choses, ele ·quel poiels sont dans la bala-nce 
politique ele l'E urope les 15 millions d'hommes qui haibitent l'Espagne et le Por- . 
tugal? Ce sont eles zéros elont on fait abstraction clans les grandes combinaisons 
politiques; on sait qu'ils existent parce qn'on connaít leurs malheurs et leur souf
f:rances; mais si une catastropbe les fa'i sait clisparaitre ele la surface ele la terre, 
rién ne serait chB.ngé pour cela elaiJ.s la marche eles aff~lires européennes. P'roh 
clolo1· I 

Sons le rapport commercirul, le Portugal appanvri et ruiné1 voyllint elépérir 
toutes les branches ele son industri e, et ta.rir toutes les sources ele sa richesse par 
l'a.ction clé sastreuse et mortifere él'un gouverneluent ty1r~bnnique et st.npicle, o:ffi:i
r ait-il aux puissances plus el'avantages que le Portugal, prospere et flor~ssant 1 sons 
l'égide bienfaisante cl'un gouvernement patternel? L'Ang-leterre se pré sente ici 
na.turellement à notre pensée; ses r:apports politiques et commerciaux avec le 
Portugal clemandent eles eléveloppements pacrtiC"t:tli ers . · · 

On eloit convenir que. l 'ancie:nne concluite ele la Granele~Bretagne envers le ' 
Portugal semble pronver qu'ehle a tot1j ours eu en 'Vne d'y perpétuer une espece 
el'enfance politique, qui lui assurfLt la tutd le ele ce royatulne. P:rôte à lui éc1J.ap
per par l'effet ele la transla:tion clu siége clu gouvernernent portugais , à Rio-Ja
neiro, l'Angleterrc s'occupa sans clélai el'amener le clémembrement ele ia monar
chie portugaise1 comme le seul moyen ele r essaisir son inflnence sur le Portugal. 
L es intrigues bien connues ele lorcl Strangforcl, à Rio-Janeiro, et l'envoi officiel!lX 
el'une escaelre sous le commandement ele l'amiral· Beresford, pour n Lmcner en 
Europc la famille royale portugaise, n'avaient pas cl'antre but. L'Ang·leterre sa
vait bien que le clépai·t ele J ea,n VI elu Brésil et l e rétablissement du s]ége clu 
gouvernement à Lisbonne1 ne pouvaient elésormais avoir lieR, sans compromettre 
grievement l'unité ele la monarchie, et qu e les voies de la scissiom sera,ient eles 
lors aplanies et apprêtées . Toutefois les démarches ele I'Angleten·e en 1814 n'eu
r ent aucun effet1 grft.ces á la fermeté de J ean VI, qui connaissait les intérêts vé
ritables ele la monarchie, et prévoyait tons leB r ést1ltats de sa conelescenda·m.ce à 
la feinte bienveillance . clont cl' Angletel'l'e counait les clesseins réels ele. sa poli
t ique . 

La fatalc r évolution ele 1820 arriva à propos pom fa.ciliter l 'exéc:1:1tion eles pro· 
jets ele l'Angleterre. J ean· VI retourna en Europe, le Brésil se c~éclara inclépen
clant, et e cabinet britanniqne, soutenu fortement par celni ele Vienne, et par les 
intrigues, alors tres puissantes ele lVI. ele Marschall, chargé <zl' a.ffaires ele l' Autri
che, à Rio-Janeiro , parvint en:fin á courmmer l'reuvTe ele la sépaTatio;n <ll.u Brésil, 
par le pitoyable traité clu 29 aoU.t 1825, négocié par un êtiplomate anglais , au 
nom ele sa maj esté tres-ficlele, traité qui fut tm coup ele poignarcl qui termina les 
j ours , r emplis el'amertume, du plus malheureux eles souverains . 

T outefois . J ean VI, clans sa sollicituele pour le bien-être ele la monarchie, avait 
cncore ménagé le moyen cl' effectuer la réunion future ele ses tons anciens élé
ments ; et la cléclaration, par laquelle sa maj esté r ecoru1ailssait l'empereur D . lPe
clro en qual.ité d'héritier légitime ele sa C01ltronne, n' eut pas el'autre objet. Précau- ' 
tion inutile ! A la mort de J ean VI, l' Angleterre et l' Autriche combinerent ele 
nouveaJu leurs efforts pour arracher la couronne elu Portugal ele la tête de D . P e
dro et empêcher la restauration ele la monarcbie portugaise. L'abdication ele D . P e
dro cn faveur ele sa filie fut l 'rel!lvre de ces eleux puissances . Comment oseráient
elles ne pas reconnaltre aujourcl'hui ce qu'elles ont fait alors ! 

Toutes les puissances ele l'Europe ont prêté leur app1Ú à ce r ésulta.t, soit eli
r 8Ctement, soit par 'l:eur silencieuse inclifférence. Elles, et l'Angleterre dle-même, 
~'ont pas calculé les effets futurs. ele cette séparation, qui aff,ranchissait pour. 
tot~ours l'Amérique de 1'action de la politique em:opéenne·. L e Portugal était ly 
talon de l ' Achille américain, devenu clésormais invnlnérable. F aliai t-il sacrifier 
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tm si granel intérêt lt l 'excrcice cl\me t utelle, rru'il ass tu>ait pom longtcmps cu
core, en la renclant moins onércuse r 

Voilà cependaut l 'Angletcrre revcnue aux errements de sou anciennc politiqne 
vis-à-vis du Port·ugal. Si Pitt vivait encore, il en serait autrement. Le Portugal 
est enfin replacé sous la tutelle de la Graude-Bretagne. 1'l'fais sera-t-ilnécessaire, 
pour la cou~inuation de cette in:flucnce , que le Por tugal soit réduit à la dernierc 
misere, à une nullité complete, sous le r égime ·oclieux cl\m gouvcrnement imbé
cilc ct sangLtinaire? L 'in:fluence de l 'Angleterrc s1u- le Portug·al est inévitable; 
elle lu i cst assurée par la natme même eles choses, paT les 'intérêts véritables dos 
deux états, par eles habitudes anciennes, ct par eles stipnlations effectives et cl'an
tant plus clmables et efficaces q u'elles tirent toutc leur force eles i:ntérêts penua
nents eles den..'i: co uronnes . Vouloir maintenir le Por tugal clans un état el ' ~ tonie ct 
de misere, dans un état ele socún:ance perpétuelle, le relégp.er P· lmi les nations 
barbares et stationnaires, recttler sá civilisation ele cinq cents ans, et le forcer à 
présenter à l'Emope l'image vivante eles atrocitf~ du moyen ãge dépouillées dos 
prcstiges ele granclem ct d'héroismc qtü parfois les celaient, l'annuler enfin et l'ou
tragcr pour mieux le clomincr , ce serait non sculement une révoltante barbaric, 
mais, ce qui est pis encore, ce serait tmc faute, pour me servir cl'tme expression 
fameuse. En effet l'exd:s dtl malhem· force quclquefois à rcco1uir à eles moyens 
ex:trêmes et clésespérés . Le Portug-al accoutnrné it ne plus jouir de sou indépcn
dauce nationale, cléprimé et flétri par le joug cleveuu trop pcsant d'nne p1tissance 
•étraugere, :fin.irait par rcgarclcr avec rnoins cl'horrellr, et pettt-être rnême cornme 
ltn moyen ele salu.t, la clétesta.ble clomination espagnole. L ' E .. pagne, tot\i ours la 
gueule béante potu· engloutir cette pr oie, qu'elie poursuit sans relãche ele ses 
yeux clévorants, ne manquerait pas d'intrigues ni de séclu.ctions pour amener tm 
résulta.t, qu'elie regarele comme lui offrant le moyen de .se dédornmager de la 
per te ele ses colonics, et qui la placerait clans la premiere ligue eles grandes puis
sanccs e1u·opéenues. Convi_eudntit,il à l 'Angletcrre ele r éclnire le Portugal à 1'af
fr euse alternativo clu choix entre cleux maux, ct ele le forcer à la ci-uellc extre
mité el'a,ller, dans l' CXCeS ele SOU clescspoir, CUSCYelir les glorieu:x: SOLlYellÍrs 
de sou histoire et de sou inclépenclance dans le gotlffi:e oclieux: et détesté ele la 
do1uination espagnole? Et cepenclant tel serait le r ésultat clu r enouvellement ele 
l'ancien systeme pol~tique ele l'Angleterre vis-à,vis de ce royaume. 

A L e gouvernement bri tanniqtte, à rnoins cl'tm inconcevable aveuglemeut, doit 
s:etre cl~jà aperçu eles symptôrnes de cctte aborninable tendance qui se sont ma
llLfest6s à plusiem·s reprises clans ces dernieres annees . D~jà en 1820, lors ele la 
ft~este r évoluti.on de Porto, on osa faire, dans un comité eles chefs ele la conju
ratlOn, la motion patricicle ele se rétmir iu l 'Espague.; mais l'esprit national :fit 
prompten10nt avorter ce projet crimiuel, cp.ti p~n· l 'inilignation qu'il excita, fa,ill it 
de Í<tire rnanquer le mouvement ré'-olutionnaire . Ceci se passait au mois cl'aoüt; 
et le 11 novembre s1üvant le tristement célebre Antoine ela Silveira, présiclent . 
clu gouvernernent insurgé ele Porto, :fit à Lisbonne une seconcle révolutiou, dont le 
but était l 'acloption [pure et s.ilUl)l de la constitutiou espagnole ele 1812. Le bon 
seus national eléj oua encare cette nouvelle t entative criminelle de Silveira, lequel , 
nonob.stant avoir levé à Rocio le cri fanatiquc ele avive la constitution portugaise 
blus hbéra.le eu core que l'espagnole>), n'en fnt pas moius relégLté clans sa terre de 
a~ellas . Or c'est ce même hornme, tonjours inquiet et rcmuant, que l'on a vu 

apres clevenür l'agent principal des intr.ig·ues ele l'Espague, qui est rentré eu P01·, 
1ugul_ accomvagné ele troupes clont le cri de guerre était : vive le r oi absolu, vive 
{ enlmancl VII emperenr dos Espagues, c'est ce rnême Silveira, de GL.u vicomte 
l e Canellas, pour p1·ix de sa tr&his~n, qui est anjourd'htlÍ un d.es ao-ents de l'usur
pate1u· Miguel, et qui ~'affi.1ble de la livréc ele r~yaliste portugais. 

0
L'Espagne )tti 

~cco~·de, comme ele ra1son, sa bienv illante protection, et ou cloit au moins hti 
savon· gl'é ele sa r econnai::;sance. 

\ oici enc01·e une autre pret1vc eles vues ambitieuses de l' E spaO'ne stu le Por
t~gal. On i.:ia it que 1e cabiuet de n-Iaclricl s'est toujours refLlSé à re~onna1tre l'em
hn·e, cln Brésil ; tandis· qu' en protégeant ouvertemen t l 'usnrpation de D . 1\lignel, 

n a pus encorc voulu lo reconnaitre formeliement. Tâchons ele pénétrer ccttc 
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politique énigmatique. Eu ue reconnaissant pas l'iudépendauce clu Brésil le gon
vernemen,t espagnole se propose de maintenir la possibilite cl'agir envers le Por
tugal comw.e fahmnt partie eles elomaines ele la couronue ele D. Pedro, et ele le 
prenelre, soit eu :rep~·ésailles ele la perte ele sa colonie ele 'Montevícleo, soit en 
échange cl,e qtlelqu'autre cl,e se~ Pl'ovíuces :révoltées limitrophes clu nouvel empire. 
En prêtaut son appni ~ D. l\IIig\tel ~ le. but cl,e l'Es.pagne n'est autre que, cl'ent~· e
tenir le Portugal elans 1:1n état a agüatwn e.t cl,e fnrble~se, en attendant 1 occaswn 
favorable ele l'empoiguer. 

Or, que l'Angle'terr~ ne s'y_ ~uéprenne pas: t:~i le l?ortqgal, pot~ssé à bout J_J[I.l' 

l'intonsité ele ses malhet\l'S et de sou clésespoir, voulait l\11 jour se elqnner á l'Es
pag·ne, ni l'Angleterre, ni aucuue force au monde ne sau:rait l'e:q em1Jêcher . 

Peu ele mots souffi:ront sur l'article clu oo,.mmerce. Le príncipe absurde qu\me 
:p..ation ne s'enrichit qu,e eles pertes cl'une aqtre, I\6 t~'ou.vé plus cl'acces que elans 
quelque tête malacle. Persoll.I\e n'ignoTe aujm:p:cl'ht1i que lhes achats et les ventes, 
que les échanges commerciat\X; el'un peuple1 sont e,n rA-iso:q. clirecte de sa ríchesse 
et ele sa prospérité. Le Portu.ga1 qui le premie:r a do:p..ué la grande im1mlsiou à la 
civilisation clu monde, qu'il a étonné par lefl :p,roeliges ele ;:;es voyages ele 'elécou
verte;_ lui, qui a frayé . de uou,~ell.es route's ~u, oon:rqleJ,··ce1 et q'qi, da:ns cet âge ele 
sa gl01re et ele SOn hér01SID61 bpllmt au pre:miq~ :ra11g el\'lS pe]:l!ples écl&Irés, se trOUV6 
elepuis quelques siecle;:; e11 arriere cl~::; ftntres nations, q~ l'ont clevancé c1ans leur 
marche progressiva. Nous :q.e ft\:rOllf:l que sigpa.ler le fhit, la :recherche ele ses cau
ses n'entre pas c1ans 11ot:re plfl.n.. ' 

La populatiou clu :Portugal s'est conser:vé(l 'à peq pr~s statiouuaire clepuis la 
même époque, et on cloit e:p..co:re s'étonner ele ne pas l;:t voü· eliminuer consicléra
blcment, attenelu le::; portes journalieres .qui lui fai::;aient éprol:ve:r la conc1uête et la 
colonisation ele ses :p..ouvlõllle;:; et immenses possessious en Asw, en Afrique et en 
Amérique. 

Le commerce e1Çclusif de 13es colouies ent:retenait eu Portugal une aisance 
factice, qui lui fais;:tit 11égli~·e:r tous le::; autres woyel1S d'acquérir 1me prospérité 
plus soliele et plus cl1-w[\ble. Son inelustrie, par suite ele ce systeme, elit colonial, 
Testa clans l'enfap.cÇ), et y retourna en dépit eles eft'orts courageux ele Pombal pour 
l'eu faire sortir. Le ciel ayait eltlcrété qu'il ne :restentit ele ce ministre célebre, 
que les traces sa:q.g,lap.tes ele son despoti::;we et cl(l ses violen<!es. 

La populatio:q_ elu Portugal était, en 1822, ele 3.173:000 habitants. L'auteur 
dont nous tiron:> ce13 re:q.sei_gnements, calcule que si tout le l'oyaume était peup lé 
comme la provi:p..ce ele ~1inho, ::;a populatio:q. totale serait ele 9.681:525 habitants, 
et qu'elle pour:rait wême saps e~ag;é:ration 15'élever à 11.340:000. Ceci ue sem
blera plus u:p.e chimàre si l'on considere que le Portugal seql, sans ses colonics, 
comparó .Par c~emplc au royaúme eles Pays-Ba13, lDrésente une étenclue ele. ll :350 
mille c::vrrés ele phw, taJ:jclis stne t>a popnlation est ele 2.227:000 l~abitants ele moins, 

. ou selou let:~ états officiels de la populatio:q eles Pays-Bas a.u 1 er jauvier 1828 ele 
2.993:864 ou pl'e:> el~ 3 millio:p..s . 

Le revenu public elu Po1:tugal, comparé également à celui eles Pays-Bas, pré
sente une eliffé~'epce en moius ele 120 millions d(l franc13. 

Quelle immense qar:rih·e le Portugal u'a-t·il pas à. parcourir avaut cl'atteindro 
8. l' état ele population, ele 1•ichesse et ele prospérité clu royaume· eles Pays-Bas ! 
C'cst une nouvelle et forte gara,ntie ele tra:q_quillité eluvable; et un gouvernemcnt 
sagc peut en reti.pet· eles avillntages incalculables. 

Or :q.ous elemanelerou::; maintenant si le commerce ele 1'Angleterre gagnerait 
plus à être fait aveo 3 milliont3 el'incligents, qq'avec !) ou 10 millions d'haibitants 
ri.ches et inelu13trieux? Il t>erait fjans clmlt\'l phtt> util!;l et plus poli tique cl'illicler le 
Portugal iL se clébl+rra;:;ser doucement et cl'un\'l maniere légal, eles liens qtú .l'arrê
tent elan::; sa marche vers tm :m{:!illem avenir, eles obstacles qui s'opposent, ib sa 
tranqnillité et à ~a prospérité, que ele peser lourelement sur hú pom entraver ses 
mouvements, que ele lui barrer 'le ohemin eles amélim·ations, que ele le forcer ~L la 
honteuse conclition ele rcster en place quancl tons lcs autres peuples avancent. 

N ous croyons avo ir clémontré clans ce court écrit, que la restwuration elt'l tJ:ône 
légi time en Portugal, claus la personne ele la reine 1\farie li, est clans l'intérêt ele 
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toutes les têtes couronuées, ele .toutes les puissances, et pat'ticulieremeJü encoi·e 
de l'Ang-leterre . Nous n'avons pu trouver une seule raison qui s'oppose à l'ac
c?mplissement el~ ee vreu eles vrais royalistes portug-ais, et au contraíre nous avons 
s1gnalé les ava:utages politiques et commerciatL'C a·e ce nouveau triomphe ele la 
légitimité . 

. NotlS 11'avons pas be:;;oÜl ele rappeler que la conduite cléplorable ele D. Miguel 
a prouvé, plus qu'il ne fallait, sou iu.capacité, sa cruauté hrutale, sou étonnante 
hypocrisie, sou. manque de IJarole, ses res·trioti"ons mentales, et le peu qu'il lui 
eoftte de fatlsser ses serments. Sou caractÇre est assez ignoble pour qu'ilne cloute 
pas de s'abair:;ser à ele p.ouv(:)lles p~·omesses, à de p.ouveamç serments. Malheur à 
ceu~ qui se l;:tisseraient prenclre en{lore up.e fois à ses pedidies! Avec lui point 
de saiut, point de tra.nqu1llité pour le Portugal. 

Lei? puissances qui ·ont pris sous leur protection, contrE: un souverain reconnu, 
11~ peuple révolté et à clell1i retombé dans la ba:rbarie, ne peuvent pas, clans le 
lll~me momen.t, refuser leur appui f;\, la loyat~té malheurqqse. Non, n'en àoutons 
l?0 J.nt, elles sont inclignées eles turpitudas et eles souillures de D . lVIiguel; les souf
frances et la résignatio:p. sto'ique ele la nation po+tugaise op.t excité leur sym,pathie 
e~ éveillé le"Q.r générosité. Le· courrot!X du clel est prêt à. . éclater sur D. lVliguel, 
et les maq~ cltlS portugais toucfuemt à lem terme. 

O pall,si gnwio~·a, da bit Deus bis q1wque :finem, .•. 
H.evocate a11imos, mrestumque timorom 
M ittite: forsau et bmc olim meminisse ju v a bit. 

;~, 

Este ultimo indica· ser escripto em maio; pl'Oseguimos agora com documentas 
do me~ ünmecliato, tanto ele um como elo outro partido. 

Offi.pio 

(N. 0 104 rcscn:ado) 

TII.mo e ex;mo sr.-A iucm•teza em .que estav;:t de quem seria o ministro elos 
negocias est1•angeiros fez com qtle eu me não apvessasse em tratar os objectos r-e
ce;mmendaclos nos despachos de v . ex. a cl.o 1.0 ele abril (n. 0 91) e ele 21 de feve
ren·o (n.0 75) c1'este anuo. 

Depois ela nomeação ele mr. el~ Pol'talis me não tinha permitticlo a minha 
doença peclü·,lhe uma conferencia,, o que fiz, pol'ém, ha poucos dias, e obtive al'elle 
uma aRcliencia antes ele hontern. Sevvi,me dos argumentos. expenclidos nos. dois 
clespachos acima citados; informei mr. de Porta1is ela conclucta elo vice-consul 
francez em Lisboa, ao qual, assim como {L convocação elas forças navaes estacio
n~d~s no Tejo, se tinha devido o desassoeego publico por longo tempo. plss~ ao 
lUlnlstro, que não só era conveniente a Portugal a mudança elo refendo Vlce- . . 
Lnsúl, mas que muito mais. o era pava os interesses dos francezes residentes em 

lsboa, e, em geral, para o commercio francez. · 
N Ml!. Blanchet, t<mdo visto, por seus princípios liberaes, mtúto mal a eleva

çao ele sua magestacle ao throno portuguez, não tendo relações senão co~. i:p.clivi
~uos cujas opiniões são iguaes ás cl'elle, não póde, repeti eu a llli'. ele Portalis, 
rnfo~n~ar o governo francez com aquella imparcialidade com que eleve. Uma obser
~açao ha muito feita em Portugal, é que, não obstante a antiga alliança com In
glatena, a n.ação portHguez;a olhava melhor os francezes que os inglezes; mas a 
âon<1ucta elo více:c?nsul francez e elo commanclarn~e da fraga.ta 'Phét~s mudaram 

e tal modo a opmtão elos portuguezes a este respeito, que hoJe em Ltaboa ver-se 
u~ francez 6 igual a ver-se mu inimigo ; em summa, citei o exemplo ela Inglaterra, 
Ct~Jo governo, cedendo ás nossas representaçees, tinha feito mudqr o seu consul 
âera~ em Lisboa, e do qual o comportamento estava muito longe ele ser iguai ao 

0 ':lce-consul francez, e conclui que, sendo eu parte suspeita sobre este negocio 
PerUJnte o· ministerio de sua magestacle christianissima, jnlgava ' dever pedir l)ara 
qne o govemo francez entrasse 110 conhecimento· da verdade elo que eu expunha, 
que s. ex. a o ministro elos negocias estrangeiros fizess~ vir á sua presença a ·cor-
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respondencia do dito vice-consul, da qual eu ficava certo se poderia reconhecer a 
parcialidade com que era feita, e as fiü sicbdes expenclidus contra o governo por
tuguez, e as quaes os factos po~teriores têcm desmentido. 

1\Ir. lle Portalis prometteu lPformUl·-se da couducta de nn:. Blapchct, e me 
disse procederia em consequcncia. . 

Tendo sido informaclo que os r efngmdos portugue;<~es que se acham em L aval 
cleseja.valll procurur toc~os os meios ele ~aír de França para a ilha 'l'erceira _, infor
mei o conde de Portahs sobre este obJecto, trazendo-lhe á lembrança o que elle 
me tinha dito quando a primeira vez lhe fallei sobre os refugiados portuguezes em 
geral, os quaes, não tendo sido dispersos, como o governo fra.ncez tinha promet
tido, c achando-se reunidos mp_ depositas, me parecia se achavam por isso mesmo 
debaixo da clir ccção e responsabil idade do governo francez , em cop_sequcncia do 
que eu me parecia dever perguntar a ~'> · e:s::.a se com effeito os ditos refugiados 
partiam de Laval, e quaes eram as intenções do mesmo governo relativan1ep_te a 
elles c seus projectos. 

As respostas elo conde ele .Portalis fora1n : 1. 0 1 que o governo france2; des~java 
sobretJ:tclo desembaraçar-se de similhantes indivíduos, com o:=> quaes fa~i í.J. uma des
pel'la de op_de lhe nã-o resultava pr oveito algum; 2.0

1 que tendo os ditos r efugia
dos requerido protecção e navios para os transpo:r~em ás illia13, o go-verno lh'os 
tinha negado e-continuava a fazel-o; 3.0

1 que uuicalllente lhe prestariam soccon:os 
logo que elles se deciclissem a partir em clireitm·a pq,ra o Brazil. 

Passei no mesmo çlia a ter uma entrevista com o embl'ti}::aclor ela Rnssia, o 
qual me pareceu JllUÍ f.latisfeito com as noticias vindas ele Madrid relativamente 
ús confcrercias que com sua magestade teve mr. Acosta, dizendo-me, porém, o se· 
guinte : a E pena que ao I)lesmo tempo que isto se saiba em Inglaterra ali chegas
sem as noticias elas exccn.ções do Porto, as quaes de •em embaraçar o duc1ue ele 
W cllington quando no parlamento for o brigado a fallar sobre negocias ele Portu
gal; estas execuções são mui differ !')ntes elas ele Moreira e co-réus e das quacs 

. dependia o soceg·o publico, e cujos crimes eram commettidos depois ela dec.laração 
dos tres estados relativamente á successão ela corôa; ruem de qne quando estas 
execuções fossem tambem neaes::;al'ias, ou tinham sido muito tarde, ou eram cle
masiada.mente cedo, visto o estado actual das negociações, c a certeza elo desen
volvimento de uma moção no parlamento inglez sobre os negocias de Portug~1l, e 
a qual o goven1o portLlguez não devia ignorar, tendo sido annuuciada no principio 
ela sessão actu&l, c parece por isto que o governo portuguez, Otl não reconlwcc os 
seus interesses, on os closp1•ezat> . 

Escuso repetir a v . mo;:. a que defendi quanto pude o govcnio, acref;!centa:jlclO a 
este embaixador , alem elo que tinha dito ao ela Austria, que os •.- xecntados no 
Porto, ainda quando não tivessem commettido um crime contra a auctori r1ac1e de el
rei ele Portugal, ainda até então não declamclo rei, não tinham cleixaclo, porém, de 
entrar em uma revolução contra o regente do reino ele Portugal, q,uctor idade r eco
nhecilla até por toda a Etl!.'Opa, a qual clesapprovava todas f.l.f:! revoluções militaref:! . 

O incl iviéltlO encarr egado ele vigiar J oão Carlos llo SaJchnha e os roftlg iado ~ , 
teve uma entr evista ha dias com um empregado do governo fraucez, o qua.l lbc 
eornmunieou se achava cu,carregado pelo mesmo governo do vigiar o mesmo .J o~o 
Carlos, e perg·untou ao meu espia se sabia de alguns passos dfl.dos por hespanho~s 
que têem relações com refugiados portnguezes; de onde se conclue parecer e.xiptJr 
alguma co lDb inação para r evolucionar a Hcspanha . 

N'este momento sác c1'aqni o embaixaclor ele luglatel'm; fallanclo sobre o pJ.ar
quez de Palmella me d isse : elle tinha particlo pal'a Londres sem eornmunicav nem 
mesmo ao ministerio francez noticias que se sabe chegaram ultimamente Çlo Bxa
zil; o mesmo embaixador me informou, que o marquez parecia abandonar de toclo 
~t questão eons~itucional ~lii- .Portugal, quer endo sustentar , po:réHJ., os cli!•eitos da se-
nhora D . Man a ela Glor1a CÓJUO :bsoluta r ainha ele Povtugal. . 

Escuso fazer a Y. ex.a refle~oes sobre esta nova linha ele cOlldncta l•cvoluctO-
naria e dos motivos por que o marquez se propõe scgtúl-a . · 

Deus guarde a v. ex .a Paris, 1 de junho ele 1820.-lli."' 0 c ex.1110 sr . visconde 
ele 'untn.rcm . =Conde da Poute . 
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A viso c:iircular 

. Intenclencia geral da policia da cOrte c casa.-Poclenclo acontecer que o met1 
aVIso ele 27 ele maio ultimo, sendo menos bem entendido, e muito principalmente 
P?los juizes leigos, venha a produzir um resultado contrario aos fins que tive em 
V1st.a e que me cumpre prevenir, declarando o dito aviso, determino que o pro
~echmento ele prisão n 'elle declarado se entenda sómente no caso de flagTante de
licto, e isto é, quando se verifiqt~e a apprehensão de algum individuo no acto ele 
espalhar essas fabulosas e subversivas noticias, e que em todos os mais casos a 
este respeito só se proceda a summarios informatorios sem pronuncia, para serem 
re,mettidos, e eu deliberar, em vista dos mesmos, a attençãu que se lhes .deve dar. 
~esta conformidade, pois, é que v. m.cê deverá entender o referido aviso, e as
snn expedir as suas ordens ou declarar as que já estiverem expedidas . 
. Deus guarde a v. m.cê Lisboa, em 5 de junho ele 1829 . =Desembargaclor 

aJuclante, Joctquz"m Gornes da Silva Beljo1·t. =Sr. corregedor ela comarca de ... 

' Alvará de editos 

O doutor Victorino José Cerveira Botelho do Amaral, fidalgo cavalleii"o da casa 
àe sua magestade fidelíssima el-rei nosso senhor, que Deus guarde, do seu 
conselho, seu elesembarg·aclor do paço honora;rio, juiz da corôa e fazenda na 
casa ela supplicação, presidente ela alçada n'esta cidade elo Porto, etc. 

Faço saber aos que este alvará ele editos virem, ou cl 'elle noticia tiverem, que, 
ach~ndo- p,e pronunciados na devassa ele r ebellião, a que estou procedendo por es
pectal commissão de el-rei nosso senhor, os réus abaixo declarados, e constando 
q_ue os · mesmos se acham ausentes, eleve proceder-se á citação cl' elles por editos 
de dois mezes na conformidade ela lei elo reino, os quaes principiarão a correr da 
~ata cl'este a.olvadt em diante; e os réus ausentes chamados por editos, para virem 
hvrar-se elas culpas que lhes resultaram ela clitn devassa, são os seguintes: 

.Antonio Pinto Barreto Feio, que foi governador militar em Oüverr·a de Aze
lllets pelos rebeldes; Antonio Florencio Reixa, que foi govemador militar em 
Agnecla pelos rebeldes; An'tonio ele Abreu Ca.stello Branco, ex-capitão do regi
mento de infante ria n. 0 6; Antonio ele Sousa Cirne, dito; Amanclio Cabral, ex
t~uente, dito; Alexandre José de Rezende, ex-alferes, dito i Arnaldo ele Azevedo, 
cltto i Antonio Mauricio Guilherme Ferreri, ex-capit4o elo regimento ele .artilheria 
n.o 4; Alexandre Luiz Pinto ele Sousa, ex-a;juelante do dito regimento; AntoniQ 
José Alves, ex-tenente elo dito; Antonio ele Mattos Carneiro, ex-tenente elo r egi
mento ele infanteria n. 0 18; D. Antonio ele Mello, alferes empregado pelos 1•ebel~ 
~es i Aug~1sto. Sotero ele .J!aria, clito ; Anto~io Pinto ela Fonseca Chav~s, deputado 
? estado mawr elo exercito rebelde; Aclelmo Huett Forte Gato, meclJCo elo exer

Cito rebelde i Bento José Pinto, ex-capitão elo regimento de infanteria n . 0 6; Bento 
dos . Santos, ajudante de ciruro·ia elo dito regimento; Bento José ele Oliveira, ex
:ap.ttão do regimento ele artilheria n. 0 4; Belchior José Garcez, ex-tenente elo dito 
Begtmento; Basilio José Antunes, ex-capitão elo regimento ele infanteria n. 0 18 ; 
d : rnal'Clo. ele Sá No~ueira, cmpr~gaelo no est:.do maior_ do exercito r.ebel~le; o pa
n·e Cypnauo Roclngues de Fana, ex-capeH:w elo regLmento ele arttlhena n. 0 4; 

lOgo Guedes Barreto, ex-alferes elo regimento de infanteria n. 0 6; Diogo Copke, 
ex-tenente aelclielo ao estado maior elo exercito rebelde; Eduarclo .Militão, ex-te
~e~te elo batalhão ele caçadores n. 0 11 ; Francisco Peclroza Barreto, ex-capitão elo 
~egtmento ele. artilheria n. 0 4; Francisco ela Costa Leal, dito elo dito; Francisco 

_ac.ques :la Cunha, ex-tenente elo dito; J!'rancisco Leite Bastos, dito elo dito; Fran
~lscp Lmz de Oliveira, ex-ciil·urgião elo regimento ele infanteria 11.0 !3; Francisco 
c~ at\la Barros e Q.uacl1.·os, ex-capitão elo regimento ele infanteria n. 0 18; FranRsco PJres ele 1\fagalhães, ex-quartel mestre do dito; Fra;ncísco Saraiva ela Costa 
C e~oyos, ex-brig-adeiro elo exercito, que foi commanclante elas tropas rebeldes em 

o
1
unbra; Francisco José ela Silva, empregado no estado maior elos rebeldes ; Gon

ça (~ José ele Brito, ex-tenente de infanteria n.0 6; Gualter Mendes Ribeiro, 
21 
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ex-capitão de infa:!lteria n. 0 18; José Victorino da Silva Torres, ex-major do re
(l"imento de infanteria n .0 6; Joaquim Antonio Castello Branco, ex-capitão ele ca
~adores, que fazi~t ~crviço 710 regimento de infanteria n_. 0 6; ~o sé N~nes de }VIat
tos, ex-capitão ele mfan~ena n . 0 6; Jo_sé Mam;el F~rreua, ~Ito do "'dito; J o~o. da 
Cunha Pinto dito do dito; José Mana Moreu·a, dito do cltto; Joao Antomo de 
Almeida dit~ elo dito; João Pereira Crubral, ex-tenente ele infanteria n . 0 6; José 
J oaquim

1 
de Gouveia, dito do dito; José Antonio ela Silva, dito do dito; J ~ão 

Duarte Rangel, dito do dito; José Peixoto Guimarães, dito do dito ; José DHLS 
de Carvalho, ex-alferes elo dito; João Diogo da Costa, dito do dito; o padre Jos~, 
ex-capellão do dito regimento de infanteri:t n. 0 6; José L<úz Villarinho, ex-capi
tão ele artilheria n .0 4; José Joaquim de Barros Lobo, dito do dito; João José 
da Silveira e Aguiar, clito do dito; João José de Almeida, ex-tenente de (l,rtilhe
ria n . 0 4; Jacinto José dos Santos, dito do dito; José Ventura Machado, dito elo 
dito; Julio José, ex-tenente do dito; João José Gomes Monteiro, ex-quartel mes
tre do dito; José Maria Pereira Bandeira, ex-capitão de infanterian.0 18; José 
Moreira da Silva, ex-tenente elo dito ; José Roberto Maria de .Mello, dito do dito; 
José Maria de Sá Camello, chefe elo estado maior do exercito Tebelcle; J oaq1.úm 
Queveclo Pizarro, empregado no dito estado maior; José Pedreiro ele Mello, dito; 
Joaquim Antoni9 Vellez Barreiros, dito; José Antonio da Silva Torres, comman
c1ante ele um corpo ele cavallaria dos rebeldes; José Figueira de Almeida7 com
manelan~e ele um batalhão de caçadores elos mesmos; José ele Sousa Pimentel, 
major da praça d'esta cidade pelos rebeldes; José Antonio Vieira, ajudante elo 
rebelde Pizarro ; José Antonio Pereira de Eça, empregado no estado maior elos 
rebeldes; Jorge Wanzeller, alferes elo exercito rebelcle ; o pa~1re José ela Cl·uz, 
ex-capellão ele infanteria 18 ; Luiz Pinto de Sousa, ex-tenente de artilhel'ia n . 0 4; 
Luiz ele Mendonça Furtado, adcliclo ao estado maior do exercito rebelde; Luiz de 
Moura Furtado, major de caçadoresn.0 11 1 pelos rebeldes; Manuel José de Fa· 
ria, ex-capitão do r egimento de infanteria n. 0 6; Francisco Soares Caldeira, ex
tenente coron'el de milícias ela villa de Thomar; José 1\fanricio ele Araujo Pinto, 
porta-bandeira de infanteria n. 0 6; NaTciso ele Sü. Nogueira, empregaclo no estado 
maíor do exercito rebelde; Paulo José da Silva, ex-tenente de artill1eria n. 0 4; 
Theodoro José 'Rodrigues, ex-quartel mestre de infanteria n . 0 6; Thomé Gonçal
ves, ex-alferes do dito ; Sergio de Moraes Alão, ajudante ele milícias de Pena:Éiel i 
Victorino Soares Sen·ão, chefe do estado maior do exercito rebelde. 

E todos os mencionados n'este alvará de editos :fiquem por elle chamados e no
tificados, para que no referido termo de dois mezes, contados da data d' este, ve
nham lívrar-se elas culpas e crimes por que se acham pronunciados; e, não com
parecendo no referido termo, se procederá ás suas revelias, e serão. conclemnados 
nas penas que por direito merecerem. E para que 'chegue {t noticia ele .todos os 
sobreditos, oJltle quer que se acharem, mandei passar o presente alvará, que ser:í. 
affixaclo em um elos logares mais publicos cl'esta cidade, com pregão ele sua sub
stancia, de que o offieial competente passará certidão em fórma. 

Dado n'esta cidade elo Porto, aos 6. ele junho de 1829 annos . E eu, José Jot~: 
quim ele Abreu Vieira, escrivão interin'o da alçada, subscrevi . = Victorino Josa 
Cer·veint Botelho do Amcwal. 

Officio 

lll.mo e ex.mo sr.- Deixei de escrever a v. ex.a pelo ultimo paquete, por mo 
achar ausente de Inglaterra, havendo ido fazer mna viagem ele quatro ou cinco 
semanas a França, onde deixei a minha família temporariamente estabelecida. 
AgoTa cumpre-me accusar a recepção da carta pm:ticular que v . ex. a me•esc1·eveu 
em 6 de fevereiro. 

A situação dos nossos negocios em Portugal continúa a apresentar o aspec.to 
mais triste, e póde dizer-se que, longe ele cliininuirem os nossos males vão pro
greclindo, e deixam pouca esperança de se poderem remediar. Já v . e.;_, a teve in
formação das atrozes execuções ou antes assassinatos commetticlos no Porto; nã@ é 
provavel que estes sejam os ultimos, pois que pam os governos que abraçam o syste
ma ele terror e ele violcncia é difficil e quasi sempre perigoso pa,rar ou retroceder. 
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. Diz-s9 agqra que scr~(o sentenciados muitos elos pr sos que entttlhãm as ca
{~~l::ts d9 Lisboa., 6 sohrctuclo os que tomaram parte na insurreição elo Alga.rvc. 
Snppõc-se que cxi tem p.o gabinete de Qncluz dois partidos, ambos criminosos, 
00~o nllo podem clci~ar de o ser todos os que promoveram a usurpaçfio, mas mu 
1Uats moderaclo ou mais prudente do que o outro, c parece que altcrnativ~mwntc 
cada Un). d'estcs partidos aclcluÍl'C a inflt1encia

1 
com o qttc sómente podem cxpli

cm·-se alguns actos contraclictorios que tem lu~viclo, sobretudo clepois ela entrada 
llO miu.isterio elo desembargador l\{attos . Chcgot~ ultimmnep.te a Lisboa um minis
"t!.:o hespanhoJ, 1). Joaquim ele Acosta, o ql!al, sem desenvolver o caracter de mi
JUstro rçsidentc, não deixa comtudo de representar o seu soberano jtmto ao go
~erno inq·t~so de Portqg:~tl . PareeeN 9-ue este ageiJ te foi in,cumbiclo pda: sua c?rtc 
~e a~onselhar ao senhor mfmüe, nao o abandono da corôa usurpada, po1s que tsso 
Jamats convirá ao gabinete de l\1~drid, q ne encontra Ila llStl-rpáção a mais segm:a 
~arautia contra o estabelecimento da carta, mas a adopção de UJ.It systema mais 
J.egular e mais conforme aos clesejqs c às icléas dos outros gabinetes ela Emopa., 
0 sobretttdo á promessa de qtte sua altelia real se prestará a veri:fi.car o contra
tado casalllcnto com sua sobrinha. O sobreclito cl{:l A~osta, em cuja i:J~flupncia muito 
confiava o seu governo, po~: isso que fâra, quando residiq em Vicn:q.a nos annos 
de 1~26 e 1827, o principal íntc!'IDCdiario dà conesponclencia clandestina do se
llhor Infante com a facçtio que o acclarqára em Portu.gal, nãq cqnsegtuq, segundo 
vemos, evitar as atrociclaclês qt~e se perpetra~·~ J:lO Porta, nerq adQçar a sorte 
~e um só cl.'entre os IlJ.ilhares de inclivicluos que gemem nas prisões, mas foi mais 

em sucaediclo, segtmdo se diz, pelo que toca á declaração do casamep.to, talvez 
porqu~ em Lisboa se conhece que sua· magestade o imperador dp Bra:z;il nfio po
derá. Jamais consentir pela sua· parte Cfll um tãp funesto sacrificio, e se deseja 
por 1sso mesmo c~ptar por meio de uma conclescenclcncia apparente e que não 
corr~ o risco de ser acceita1 a qenevolencia dos soberanos ela J!.tqrop~ que ainda 
persistem em consiclera.r come) praticavel o sobredito ~onsorcio . ' ' 

. ~T crdade scjn. que ha algUJU tempo para cá vejo desvanecer-se essa idéa até na 
0Pllltão elos que a sustentavam com mais pcrti:q.acia, e posso assegm:ar a v. ex. a 

~~e nem mesmo o imperador da Austria, por mais que no nmclo do covaç&o o cle
~0J ~ , se ~trevo agora a aconselh~r a renovaçfio clp dito contrato, limitando-se, quando 

. c~utto, !!< faz el-o dependente da CliJ.encla que sq imagina possi vel na futura conclu-
a do seuhor infante. 

. Emguanto a el-rei de Inglater!:a, o interesse que pessoalm13nte lhe tem inspi
~ado a nossa joven e desgraçada ~·a.inha7 n!io lhe permitte admittir, new pr,esen
dcmente nem prp·~ uma epqcha futura, a 1q6a de u·m tal COI].Sormo, e oxahL que 
b e~~ndesse d'oste so?emno .sómente a decis~o da.nossa sorte. Pel;q,s gazetas sa-

eta v. ex. a que a ramha mmha senhora tem contmqado a ser t1·at:J,da com todas 
as clenlonstrações ele respeito que lhe. competem, espccialn+e~te ' no baile jt~venil) 
que sua magcstade britannica ttltimamente deu para a festejar . 

R~firo-me igualmente ás gazetas para d4r conta da sess~io do parlamento, em 
que SJr J ames Mackintosh ha poucos cli1:1-s· pediu conta aos mlnistros do systema 
J~e haviam adaptado ácerca elos neO'ocios ele Portugal. lVlr. Peel respondeú., n'u.m 
. tsc_urso que os seu~ propriqs partidi tas tGem taxado de fraco e ele insu!ficiente, 
~U~tifi.~ando do modo que pôde a conclucta do seu governo, pelo principio de não 
\n ervn· nas contendas domesticas de outros paizes. Emquanto, porém, tL censm·a 
~:dusurpação, dos pm:jurios e attentados que a haviam acompanhado, e elas cruel
s~ es que actualmente se cpmmettem em· Portugal, fez mr . Peel tod.a13 as conces
r:_e~> .que os,scus antagoaistas e~igiam; e finalmente, pelo que toca á yiolaçrio com-

e~lcla nas ~guas da ilha Terceira, defcndetl-SC o dito ministro tfio mal, e com 
rasoc t~· · 
· 

8 ao pouco sat~sfactorias, que ficou o triu.mpho inclisputavelmente pela nos a 
Parte O · lt d · d' d b · · · · · 
t . · ~'CSLt a o, pms, este e a,te parece ser po1r um lado a declaração posl-
tva qtle ·1 ''" ' d ,.b o go;reruo mg ez nao em1)ree-ara a fo11ça ao mcl1Ds por aO'ora para er-

l:t ar . d p ...., ' o , 1· d d 0 governo mtuuso e ortugnl; e por outro lado mn certo grau de probabí-
1 a e de que, ao menos por algum tempo, não ousará reconhecer um estado de 

causas que ttr h' · · · · · d 1 ·a q . a ·a tu os mats JUStos e uruversaes vttupenos e toe os os p[l.rtl os 
tte cx1stem, não só no parlamento, mas tambem na nação . 
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Entretanto n~io posso nega.r que me não agrada a nomeação que ultimamente 
se fez, de mr. Chamberlain, para consul em L isboa, porque entrevejo n'ella nD1 

passo preparatorio }Jara a renovação ele relações cliplomaticas, quanclo se j ulgue 
que cheo·ou o tempo ele o f~tzer. · . 

O cl~que ele Orleaus tem estado ele visita n'esta capital, e foi fazer os seus 
comprimentos á rainha minha senhora, confirmando-se n'esta occasião o rumor 
que tinha corrido, ele .que havia .P?r parte elo dito príncipe a melhor clisposição, 
quando as circmustanCin.s o pernuttlssem, para offerecer o seu filho segtrnclo para 
marido ele sua magestade fidelíssima .. Por agora, porém, seria, não só prematuro, 
mas até arriscado dar seguimento a um tal proj ecto . . 

Acabarei este officio asseg·urando a v . ex." que a preciosa saucle ele sua ma
gestacle se conserva no estado em que todos devemos desejar, ao mesmo tempo 
que se vão desenvolvendo, por :meio ela educação excellente que recebe a.gora, 
todos os attractivos ele corpo e ele espírito, de que é tão felizmente dotada. 

Deus guarde a v . ex.a Lendres, 6 de junho ele 1829.-Ill.mo e ex.mo sr. cond? 
ele Sabugal. = JJ!ICI!IYJ.Uez ele Palrnellct. 

Officio 

Ill.mo e cx .mo sr.-O objecto maior e que mais occupa e atormenta o espírito 
de todos os portnguezcs no presente momento, é a questão da volta ele sua mages
tacle fi.cleliss ima para o Brazil, questfio que se tem suscitado em, consequencia d~~s 
publicas declarações elos ministros ele sua magestade o imperador do Brazil, que 
para isso receb.eram ordens expressas ele seu augusto amo. Não posso dar a 
v . ex:a uma idóa adequada do desalento e da desesperação que alternativamente 
se apodera de todos os amantes da causa da legitimidade, que á custa ele ill'i.mi
taclos sacrificios se têem conservado illesos ela mancha ele traidores, quanclo se 
lhes apresenta a perspectiva elo regresso da senh_ora D. Maria li para alem do 
Atlantico,, e elo abandono completo em que n'es se caso :ficarão tantas victimas ela. 
lealcladc. N'esta mesma opinião concordam, · sem discrepancia ele um só individuo, 
todos os estrang·eiros que ele algum modo se interessam pela nossa causa, e até 
mesmo os gabinetes que menos caloi:osamente até agora a têem clefencliclo, ele ma
neira que nrio me }Jarece que os plenipotencjarios elo Brazil tenham encontraclo 
uma só opiniaq que deixe ele os clissuaclir ele uma tão fatal e clecis iva medida, a 
não ser talvez no gabinete mesmo ele Lisboa, onde tem sido acolhida e procla
mada com indecente festejo a noticia ela proxima partida ele sua magestacle :fidc
Jiss.ima pa.ra o Brazil. Se é certa, portanto, a maxtma ele ser conveniente estuclM' 
o que os nossos inimigos desejam para }Jraticar diametralmente o contnJ.rio, nunca 
houve cousa tro evidente como a necessidade de sobreestar n'esta fatalresoluçlio, 
a qual, se se levar a effeito, lJersuaclirá sem duvida algmna a Europa inteira de 
que a senhora D. Maria li ele facto renuncJa áJ espera.11ça ele recuperar a sna 
corôa. 

A estas considerações poclerá v. ex." 11aturalmente objecta.r, lembrando-se ele 
que nas suas instrucções levou a claust1la expressa ele solicitar, sobretuclo, o con
sentimento ele sua magestade imperial para qu_e sua magestacle fi.clelissima não 
continuasse o seu caminho para Vie1111a, considerando no ultimo caso a sua volta 
para o Bru.zil como um menor mal. Porém, na epocha em que estas instrucções 
lhe foram dadas, ousavamos conceber a bem funclacl.a esperança de que o augus~o 
pae da nossa soberana abraçaria com vigor uma tão justa causa, e empregana 
meios effectivos para defender os interesses ele sua filha e desaffrontar sua honra 
ultrajada. Se estas es}Jeranças se houvessem verificaclo, se a guerra' tivesse sido 
declarada ao senhor infante D . Miguel, ou se, pelo menos, socco1-ros jnclirectos ele 
dinheiro, ou ele vasos ele guerra concorressem para sustentar os nossos esforços, 
pouco importaria então qu~ a resiclencia temporaria de sua magêstacle ficlelissi~a 
se trasladasse para o BraZll, ele onde viriam as clirecções e o impulso necessano 
para a continuação da contenda. Desgraçaclamente, porém, o caso é diverso, coroo 
v . ex. a não ignora; e, portanto, privar-nos da presença da rainha se'l.'ia privar-nos 
ele tudo quanto nos resta, e dar o golpe derradeiro á nossa causa. 

O · qne :fica exposto nao altera a O}Jinião, que antes havia concebido, dos gra-
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vissimos inconvenientes ela ida para Vienna, c julgo que entre esse mal e o ela 
volta para o Brazil pede a prueloncia e o interesse de sua magestaele que se es
colha o meio termo que natmalmente se offerece, de a deixar permanecer por 
~gor~ ainda em Inglaterra, onde a sua presença anima e consola os seus fieis 
snbclltos, assusta continuamente aos rebeldes, e mantem nos soberanos ela Europa 
aquella sympathia e interesse que a innocencia d'esta aúgusta senhora e sua pre
matura achversidacle naturalmeJ.ilte inspira. Convem, portanto, essencialmente que 
v. ex._", servindo-se cl 'estes argumentos, supplique encareciclamente a sua mages
tade nuperial a ordem necessaria para continuar a conservar-se na Europa sua 
augusta filha ; e no caso ele que tenhamos a forttma de eonsegnir esta importante 
~~~ces~ão, bom seria. que sua magestacle imperia,l escrevesse a sua magestacle 

ntamuca, recommenclando-lhe a jovep. rainha, pedindo-lhe que lhe servisse de 
protector e ele amparo, e entr egando-lhe como ao mais :fiel alliaclo da sua filha a 
~!ela. e a c1e1eg~ção do patrio poder, que a. cli~t~ncia, lhe embnr~ça de ~xercitar. 

ao fa~tam moüvos, e bem fLmcln.dos, para JUStlflcar a prefer enma que n est e caso 
s_e dal'la a el-rei de Inglaterra sobre o imperàdor ela Austria; e lJoderia em ul
tuno caso prometter-se ou dar-se a entender que não haveria duvida na ida ele 
sna mages tacle para Vienna, quando ella se achasse restabclecicla no seu throno 
até á epocha elE~ sua maioridade . 
. ,Se houvesse o presente officio ele chegar á presença ele um soberano, cujo co
~açao magnanimo e amor da verdade não fosse tão notoriamente conhecido, oomo 
e. 0 cl~ sua magestacle imperial, pediria talvez a IJruclencia que se passassem em 
j.tlenc10 toclas as observações que podem manifestar magua e clesconsobção ;· fe
•tzm_ente, porém, clir.Uo-me a um príncipe, cuj a alma elevada e mui superior aos 
l entimentos vulgares, a1J recia a franqueza, e relevará os enos nascidos ele excesso 
c 0 zêlo. Confessarei, portanto, n v. ex .a que a falia ele sua magestade o imperaclor 
na abertura Glas camaras descoroçoou os portuguezes fieis á senh01·a D . Maria II, 
l)l'Ov~nclo -lhes que nada elevem esperar ele mu pae que parece ter receio de pro
~t1lnctar algumas palavras ele interesse quando se faz menção elo nome de sua 

_ha, e elas desgraças que os obriga a lançar os olhos para llill tão distante refu
gto, e quando é 1necessario solicitar da caridade publica algum soccorro para os 
~le _forem. r ecla.mar as leis ela hospitalidade. Compara-se este desamo~· com o en
cl us~asmo e a sympathia que enco~tr.ar~m _em Françn os refu~·i~clos que recebem 

0
, governo ele sua magestacle chr tst!a.mssnna avultaclos subs1cJtOs, e compara-se 

a1e mesmo com as manifestações ele amisade e interesse que a nação ingleza, n[io 
0 staut~ a frialdade elo seu governo, nos tem constantemente mostJ.,ado. · 
tr Mtnto se enganariam os que dissessem a sua magestacle o imperador que ~leve 
d açar-se uma linha .ele separação total _entre. o seu proceder como pae. ela ramha 

1?. Po:·tugal e como Imperador elo Braz!l. O 1mpent,cl01' D . Pedro será J~.Ugaclo na 
tstor1a tanto pelas relações que teve com Portugal, quaJil.clo por falleCimento de 

le·u au~·usto pae l1 erclou aquella corôa, como pela pl'Otecção que der á rainha, so
)lo CU:Ja fronte a sua abclicaç~LO a collocou; e a posteridade im1Jarcial não fará 
Nua cl1stincção, que na realidade não existe, entre D. Pedro I e D. Pedro IV . 
.r em poderá a gloria elo imperELclor elo Brazil fiem' i1lesa e a sua consciencia se
t~·a , se _o rei de Portugal for taxado ele inc1ifl;erença para os interesses ele sua 
. ·r a? ~~c mconstancia nos seus projectos políticos, ou, o que ainda é mais, de in
g btl~lao pam os maiores sacrificios ele que hn exemplo no mundo, e para os fieis lll c ltos seus Du ele sua :filha, que a fatalicla,cle collocou na alternativa de não po
c erem ser senão pmjuros ou clesgraçaclos . 
t dO nome ele Luiz XIV será sempre glorioso e r espeitado pela firmeza, sobre
u. o, com que sustentou contra toda a E uropa, não obstante as contrariedades da 
~Ol'~e, o filho g_ue tinha elevado ao throno ele Hespanha, arriscando n 'essa con
en a todos os recursos e a existencia ela Fmnça . 
. Nem eleve suppor-se que os gabinetes ela Europa, aquelles mesmos que se

~le~amente se inclinam a favor elo senhor infante D. Miguel, approvem com sin
cltclacle no gabinete elo Rio elo Janeiro a aclopção elo algumas elas maximas que 
e es ~ropalam , ou a imitação ela conclucta que seguem ; antes pelo contrario pócle 
v. ex.a estar certo que sua magestacle o imperador D. Pedro se a01·ec1itarA na 
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opmw.o dos gabinetes de Vienna c ele Londres pela firmeza com que rejeitar 9JB 

insinuações d'cstes, quando forem contrarias ao seu decoro, ou ao inter esse ~e 
.-ua magcstade fidelissima, c que esta re:fiexfiq é da mais cxact~L verdade, e não 
eleve perder-se nem um só instante de vista. E assim que desde o momento que 
se conheceu a Tesposta de sua magestatlc imperial á deputação portugueza m;:
tlou de repente a linguagem dos que pretendiam aecusar sua magestade ele nU:o 
tomar o menor interesse nos nossos negocies ; c se me ó licito applicar o prinm
pio a outros exemplos, direi que, se 'v. ex. a houvesse sido admittido como ministro 
de Portugal, sem dar attcnção a cscrtlpulos intempestivos de formalidade, nem 
attender ao que estavam praticando outr os soberanos, que nao podem ter o mesmo 
inter esse que tem sua magestacle impcri~l em favorecer a causa de sua filhU~; s_e 
n ão se houvesse adoptado a maxima, aliits infundada, do governo inglez, consl
derando como expedição militar que exigia o assentimento das eamaras a viagem 
annunciacla de uns poucos de centos de portuguezes desarmados, maxima que ora 
acaba de ser rejeitada e ridiculisaela no parlamento; se nfio se houvesse prestado 
ouvido ás inter essadas \:preixas d-os ingle:zes, que pretendem com falsos argumentos 
demonstiar que o emprestimo ele 182·3 lhes é cle"viclo pelo BTazil, quando este ne
nhum ·contrato a tal respeito fez, ne'm com o governo britannico, nem com os cre
d-ores inglczes; finalmente, se se tivessem clesprezaclo considerações sectmdaria~ , 
permiitinclo ao menos a cooperação inclirecta a nosso favor elas fragatas brazilcl
ras q'ue estão na Europa, em mui diversa situação se acharia por certo a causa 
ela r 'ainha, o no~me de seu aug·usto pae ser ia abençoado em Portugal, e a sua po
lítica seria respeitada e elogiada até por aquelles mesmos que aleivosamente con
tribuem pai·a ac'Onselhar um s.ystcma ele neutralidade ou antes ele indiffercnça, 
que é contrari-o á" natureza, e ele que elles mesmos se servem para elesconceituar 
ao cltepois o gabinete elo Brazil na opinüYo elos povo: ela Europa. 

T ermin:o este officio, j á muito extenso, cxhorta;ndo a v . ex.a para que empr~· 
g ué os mai'Ores esfoTços para demonstrai" quanto é illus'Oria a ieléa ele que o BrazÜ 
possa correr algum pel"igo serio, compromettenclo-se a faYor de sua magestacle 
íidclissima. Esteja v . ex .a certo que ·o emprestimo de trcs ou quatro fragatas, c 
;f 200:000 esterlinas decidiriam em breve a 'questão a fàvor ela scnhoxa D. 1\ia
ri'a li ; mas pcr s'lu).da:-sc igualmente que a fal1fa_ total el' estes escassos meios, fa~lta 
que não poele=rnos de n'enh'um modo supprir, produzirá :a ruína irTemccliavel da cau
sa, c cobrirá de luto c ele opprobrio a quantos n 'ella se Gcharem compromettielos. 

Não posso clel.xaT ele acrescentar que se torna inclispensavel que v. cx .a con
tinue 'a conside:I:aT-se virtu·almente o ministro da rainha minha senhora, que obte
nha para os emigrados portuguezes, que ahi estiverem, 'um modico subsidio, á 
imitaçà'o do que pratí'ca o 'governo franccz ; c sobretudo TCp'l.·esentc a absoluta e 
urgente necessid'àde d.e se acudir com alguns meios pecuiliarios, no caso que 
sua magestacle impe!:ial c~m effei'to queira verificar a installaçao elo conselho de 
regenci'a que nomeou, e não abanel~nar inteiramente a contenda, na certeza ~e 
que sem a g·arantia cl"o Rrazil n ão póde ter logar nenhum emp~restimo, pois já n~LO 
se acha quem queira aririsc~r tão 1mp1'uclente'mente capitaes, e üa certeza t ambeu1 
de que sem dinhcil"o .n~o póde defender-se effi'cazmcnte a causíi a mais justa. O 
Brazil ainda deve a Portugal, alem elos dividendos do emlJTestimo ele 1823, um 
saldo ele ;f 350:000 estedinas, e o meio mais obv±o e n1ais legal que póde occor
r cr . pa.ra se acudir à precisfio ele momento, é o de ·se rros pagar esse saldo, bus
cand'ó para iss·0 alguns mci'Os, que não deixm:ão ele ser pr'a'ti'cavci's, 't!tnto mais qn~, 
effeitu'aJlclO"'-se esta medida, não ficarão lesados intei'csses de terceito, nem o Braz11 
tomará -sobr e si nenhum onus novo, ne~ póde haver nenhnm escrupnlo de pagar 
inelcvidamente, a não ser que o Brazil nao r econheça a senhora D. ll'faria II como 
rainha legitima ele Portugal. Re:flicta e iiJlsista v . ex.a. sobre este ultimo obj ecto . 

Deus gtfM·clc a v. ox .a .Lonc~·es, 6 <cl e.junho ele 1:&29. - In. mo e ex.010 sr. conde 
de Sabtlgal.= McwqMez de J?alm,elta . 

Õflici'o 

Ill.mo sr.- Recebi ']?elo paquete cbcgaclo ante-hontem o officio de v. s.a com 
a data de G ele abri l, e agru.ti.cço-lhe a remessa do discurso pronunciado por sua 
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rn~g:estade impetial na abertnra elas camaras, assim como ela .proposta feita. pelo 
lnuustro ~os negocias da faz enda para a nova .organisação elo banco. · 

_A mawr parte dos portuguezes fieis á senhora D. Maria II esperavam com 
dllCledade, pela noticia ela abertura. ela assembléa cl'esse imperio, lisonj eando-se 
I ~ que sua mag·estacle o imperador receberia elos 1·epresentantes da nação brazi
Clra ~ apoio necessario para poder prestar a sua augusta filha os soccorros ele 

Óue_ tanto se carece para recuperar o J;hrono que lhe foi indignamente ustn·paclo . 
cl Sl~encio guarclaclo por sua. magestaele sobre mn assumpto de tamanha tran~cen-
~llcia, e que não pócle deixar ele occupar incessantemente o seu paternal cora

çao, desanimou bastante os nossos clesgTaçaclos compatriotas, pe;rsuadinclo-os ele 
~~ obstaculos insuperaveis se oppõem, não sómente a que sua magestacle o impe
la or sustente por meio ela força a causa, ele sua augusta filha, mas até mesmo 6 
~~?m·açam ele expressar franca e energicamente aos seus subditos bra.zileiros a 
1~~ Ign:ação que lhe inspi.rmn os attentados commetticlos em Portugal, seguindo 
n Is~o o exemplo dado. por alguns soberanos da Europa, que não têem os mesmos 
rnotlvos nem o mesmo direito ele expressa,rem a esse respeito os seus sentimentos. 

A magna elos bons portuguezes ainda se augmenta com a notioia elos padeci
lllentos e miseria a que se acham expostos aquelles cl'entre os seus companheiros 
qlle foram buscar asylo ao Brazil, onde não encontraram até ao presente soccorro 
a~gum, à excepção dos que lhes têem sido subministrados pelo bem 1:mtencliclo 
~Zhlo de v. s. a, e ct~a importancia lhe deverá ser abonada pela rainha minha se
u. ora. Observam o contraste que faz com es te desamor e abandono que no· Bra
zll encontraram os leaes portuguezes, a r ecepção cheia ele cordial hospitalidade 
que o governo e a nação franceza têem feito aos emigrados que em grande nu
illero têem ido solicitar mn asylo em França, e. até nfio deixam ele notar que em 
~utros p·aizes ela Em·opa, onde os governos hão sido para comnosco ;menos gene
iosos que o ela França, temos encontrado sempre no publico aquella consideração 
0 syn_:pathia qu.e serve de allivio ás desgraças . . . 
d N<:o é possível deixar ele esperar que estas reflexões e estes exemplos clmxen;t i esttmular o brio cb nação bra.zileim, em cnjos peitos elevem achar-se j á com
P.etdamente extinctos oclios ou riva!liclacles indignos ele uma naçrio generosa, que . 
so eve lembrar-se agora elos enlaces ele sangue e ele interesses que a ligam á 
f:.~·~gneza, e ela honra do seu soberano, tão gravemente comprometiicla com os 

' u tos 9-ue tem soffi·ido em Portugal. 
Q~llVlrá muito que v. S .a continue a dirigir-me r egularmente toclaJs as noticias 

~ue clirecta ou inclirectamente forem. par·a nós ele algum interesse. 
·U. Tenho a satisfação ele lhe assegm·ar qu~ sua magestacle ficlelissima continúa 

gosar felizmente ela mais perfeita saucle. 
Mo}~ens guarde a v . s." Lonch·es, 6 ele junho de 1829.-Ill.mo sr. João Baptista 

eira. = 1VIcwquez de Palmella. 
Officio 

(Exlraclo do 11.0 1 06) 

\1' li0ntem ã noite chegou a París um correio extraordinario ele Londres, é hoj e 
llla~ partir p.ara Madrid; por este me apresso· em commtmicar a v. ex. a as infor-

a:çoes do Rio ele Janeiro, cujas são até 4 ele rubril. 
!a' . P ela copia j1.mta verá v. ex. a a falla que lorcl Strangforcl dirigiu ao imperador 
}il lquella data, não obstante ser contra nós; comtuclo o neg-ocio tem mudado, e 

11 et {a~la ele mr. Peel no parlamento se cleprehencle claramente quanto o gabi-
e e ntanuico é a nosso favor. 

París, 6 de jtm.ho ele 1829. = Conde da Ponte. 

Copia acima alludida 

cit SNenh0r~-Digu_e-s e vossa magestacle fidelíssima acceÚar as r espeitosas feli
a~es do corpo cltplomatic~ na faustis.sim~ occasião em 9-ue hoje celeb1:am. . 

111 o~las as grandes potenmas ela Europa têem reconhoc1clo a augusta filha pn
qt~ge~lta ele v?ssa magestacle imperial como rainha de Portugal «ele jnro )) , titulo 

e e las deseJam considerar como sacratíssimo. 



Está., porém, n<:L mão de vossa. magcstacle imperial o converter este titulo no 
elo minha cede facto» . 

Da consummada prttélencia que caracterisa a vossa magestaclc imperial, ele me
clidas paci:ficas, sabias c moderadas, e, sobretudo, de mn systerna de perfeita con
:fiauça nos augustos soberanos que são parentes, alliaüos ou amigos ele vossamag·es
tacle imperial c da senhora D . Maria II pócle-se esperar um resultaclo que co_rôc os · 
votos ele todos, c mui princi·palmente os de el-rci meu amo, o mais antigo c constante 
alliado da casa de Bragança. 

Portaria 

Tendo chegado ao conhecimento da junta proviE;oria, que o soldado ela primeira 
companhia do batalhão elos voluntarios, Manuel Anacleto elo Valle Portugal, che
gando á villa da Praia no dia 8 elo corrente, cspalhára ali as mais aterradoras vozes 
e tentára sublevar aquelle corpo, cuja honra c patl"Íotismo elle tem manifestado 
constantemente, e conhecendo-se doa meios e snggestões de que lançou mão, que 
elle não póde deixar de pertencer, e sex seu agente, á facção que intenta entre~ 
gar esta ilha, aonde domina o ·governo da unimL e legitima rainha de Portugal, a 
senhora D . Maria li, c da carta. constitucional, nas garras dos satellites elo ustu·~ 
paclor da sua corôa; facção que, conhecendo que nem todas as forças de que 
aquelle usurpador podcsso clispor, são capazes de a tomarem a peito descoberto, 
procura todos os meios ele consegtúr seus clamnados intentos sem os empr eg·ar 1 e 
sim fazendo semear a sisania e discordia ent-re os subdito s fieis à augusta c real 
pessoa de sua magcstade, indispondo-os uns contra os outros, e todos contra este 
go,erno, que, tendo a honra ele sustentar e defender seus inclisputaveis direitos, 
incessantemente trabalha por levar ao fim a nobre empreza ele sustentar fiel H

mesma ilha, e de fazer que d'ella vibr e o raio que eleve um dia derribar o throno 
que atraiçoac1amentc usurpou e que indevidamente occu1Ja o mais fallaz elo s ty~ 
rannos : ha por bem, em nome da. mesma augusta. senhora, crear uma commissã.o 
militar composta do presiclcnte c vogaes constantes da relação inchtsa 1 assig·nada. 
por Theotonio de Ornellas Bruges A vila, secretario encarregado da repartição ele 
guerra, para que, exigindo elo commanclante d'aquclle corpo, elo jtúz de f6ra ela. 
jit citada villa, c corregedor cl'osta coma.rca, todos os esclarecimentos c testemu
nhas quo comprovem os factos qLw o tornam o maior criminoso, e qne veri:fiquem 
a cxistencia d'este attentado, que a nada menos tentlia que a fazer chegar ás maos 
corpos cqja unidade, sentimentos, honra c constitucionalismo os constitue dignos 
ela maior confiança, para o que ha por auctorisada a mencionada commissão, sen
t<ln eie stunmaria e marcialmente o inclicado Manuel Anacleto elo Valle Portugal, 
praticando~ se com clle o que dispõe o decreto de 13 ele janeiro do corrente anuo, 
do c1ual se envia copia c faz parte d'est.'L portaria, executando-se immediatamcnte 
a pena que a commissão lhe impozer por sua sentença, da qual não se admittirá 
appcllação 1 aggravo ou recurso algum. 

Sala elas sessões em Angra, 9 ele junho de 1829_. =O Cmnmenâaclm· Seba~
tião Dmgo Valente ele B1·ito Cab?·ei?·a = J osé Antonio da Silva To?'?'es = Theoto?VhO 
de Omellas B?·u.qes Avila. 

Assigno vencido em votos por ser obrigado, c a rasão é porqtte pela carta 
c_on. titucional, a~·tigo 145.0

, §§ 10. 0 e 16. 0
, estão prohibidas as commi:sõcs par

tiCulares, c n 'isto consiste a minha duvida, por não estar esta declaração na sus 
pensão dos direitos inclividuaes . =João José ela C'~tnha Fen ·az. 

Officio 

(N. 0 80 rcscmtlo) 

Ill.mo c ex .mo sr . -Accuso a recepção dos officios xesorvados n .0 5 142 o 143, 
em data de 20 elo mcz passado, e r ecebidos antes ele hontcm; procmarei c1ar co-

t A commissão ficou composta. d'esta fórma.: presidente, o coronel de cayaJla.:ria n. 0 6 P~
dro de Sousa Cana varro; relator, José l~m·eira Leite Pitta Negrão; vogaes, os corou eis de tru
licias, de ]3raga, José :Wiaria ele Barbof'a. c Aborim, e ele Lagos, Ltüz Gltrcia Bivar Gom~s 
r1a Costa ; os majores, ele infanteria n.u 3, J\Iariauuo José Barroso, c ele cavallaria 11 . 0 11, Joao 
da Silva Serrito; o capitão de infauteria n.0 7, Joaquim Jo-sé Nogueira. 



329 

nhecimento ao conde de lVhmster da expuls::to do reino do hanoveri ::vnuo, bar~Lo 
de Bulow. 

Continuam os preparativos, a bordo elas fragatas brazileiras, para a p étrtida 
ela senhora D. lVIaria da G-loria, e o marquez de Barbacena continúa a ameaçar 
0 governo de assim o fazer, dizendo que tem OJ::dens muito positivas elo impera
dor l?ara isso i comtuelo, o :6m el 'estas intimações julgo ser sempre poder obter 
uma mstancia formal cl'este governo ou do ele Vienna para ficar. Ha dias r epetiu 
0 Nmarq:uez esta costumacÜL phrase, a que lorcl Abereleen responcleu : <mão ha se
nao do1s meios de arranj ar este negocio, um é o casamento, vós não o quereis i 
0 ou~ro é a guerra, nós não a queremos», o que não alterou a sua pretendiela de-
ternunação . - · 

Em _uma elas entrevistas que tem tido o ministro de Hespanha com lorcl Aber
cleen, chsse-lhe este que não sabia que opposição tão grande podia haver em Por
~lgal ao casamento, ao que o mii:llstro r espondeu, entre outras cousas, que a idéa 

e D. lVIaria e da carta estavam tão ligadas (qu'épouser l\me c'est épouser l'au
h~e), ao que r espqncleu lord Abercleen : deviam já estar bem certos elo contrario, 
nao se trata ele carta nem nós a queríamos, e mesmo <mous nous O})Oserons))i da 
boa fé d'este minister.io não posso .duvidar, e elo grande interesse que tem o du
qu~ ele~ ellington em conscrv~tr a paz na Europa, e em destruir todos os revo
lucwl!l.arws, acrescenclo o interesse pela p enínsula, e por isso. temo mtüto que o·s 
nossos em1Jaraços augmentem se os r evolucionarias conseguirem o fim ela intriga 
e~ que trabalham, ele o fazer sair elo ministerio, e como não é quasi possível que 
seJa: el-r ei quem o ponha fóra, procura-se desgostai-o a ponto ele ser elle quem 
quena saír; para isso parece gue o duque ele Cumberlancl é um dos instrumentos . 
b ~ir H enry Chamoerlain tem uma fragata prompta, para partir com a maior 

re·Vlclaele, mas a sua saude lhe não p ermitte. Lord. Aberdeen tem-lhe mostraclo 
0 grande desejo que tem que parta quanto antes, creio que pa}'a evitar novas clif
ficuiclacles que se promovam por algtms acontecimentos com inglezes ahi, que o 
Matthews embrulha i elle contava partir hoj e para Portsmouth, mas não lhe foi ele 
todo possível; talvez 6 faça ámanhà. O caracter cl' es te empregado é b em conhecido 
pelos port·ugttezes i ha ele seguir as instrucções elo seu governo, porque é esse o 
;~u clever, mas de certo se não ha ele ligar, n em proteger os r evolucionarios, nem 
c trecta, nem indirectamente. · 
. ,As noticias qLte os jornaes exaltaclos aqui têem espalhfl.clo, ele que em Portugal 
se lam executar mais quar enta pessoas, fizeram com que lord Abcrdeen clissesde 
qu~}Ó a icléa ele que isso poclia acontecer o espantava, isto, a meu ver, pela oc
ca::nao que dá ao partido revolucionario ele excitar a opinião publica . 

. R:metto um r eqtterimento elo aclchclo cl'esta legação, Antonio Joaqillm Cabo 
Fmah , que t em pacl cicl0 bastante, como elle expõe, pelos seus merecimentos e 
aclhesão, amor e r espeito a el-rei nosso senhor i julgo-o merecedor da magnanimi
dacl~ que sua mages tacle quizeT usar para com elle. T enho conhecido que deseja 
servn-J e que é com bastante pezar que se não applica, como até aqui t em feito i 
mas no es taclo em que se acha corro risco a sua sauclc. 

0 
D eus guarde a v. ex. 11 Lonclres, 10 ele jtmho ele 1829. -lll."'0 e ex.mo sr . vis

onde de Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Orden1 do dia 

In Qua.rtel elo governo ela força armada, 10 dejtmho de 1829.-Valorosa ,tropa :-
~UlU~u:lo . do vosso commando pelo governo que felizmente no s r ege , t em este 

1}h_sto a m1nha di sposição o empr egar e dirigir toelos os meios de elefeza cl'esta 
~ a, e por co.nsequencia ela causa ela nossa legitima soberana e de nossas liber 
. ades legaes , outorgadas pelo melhor e mais sabio dos monarchas, o generoso ~ 
1~ortal D. P ech·o IV, na carta constitucional liberalisacla á nacão portugueza. E 
~ esta importal!l.tissima commissão que me incmnbe., não exb,o;.tar a vossa fideli
c acle, a vossa constancia e snborcli:mação, porque cl'ellas tendes dado provas que, 
scllclo eterno s monmnentos da vossa gloria, assaz moti.van1 a achniração elos bons 
0 

a confusão elo s maus ; mas sim a prompta coadjuvaçrio que em vós espero o que 
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sobremaneira confio da vossa illibada conducta. Eia, pois, unâmo-nos todos, e uro 
só centro de união, de vontade e ele obeéliencia ás auctoridades, e mui to particu
larmente ao g;ove1·no, formem um baluarte inexpugnavel que faça tremer e des
maiar os inimigos da ·nossa jurada causa, que1 não podendo arrosta1· o nosso de
nodo e medir com as nossas as suas forças, machinam c tentam destmir-nos, 
movendo ns armas da intriga i e inspirando mal ft.md~tclas suspeitas, para de tuclo 
tirarem o ftmesto resultado de nos lançarem os ferros e conduzir ao J.Jatibulo . 
Preveni-vos contra os fautores da cliscordia, confiae no governo, que véla sobre os 
nossos interesses, e confiae no vosso chefe, que, sabendo apreciar a virtttde, a 
bravura e a fidelidade ele seus irmãos de armas, não menos sabe zelar os seus 
interesses, e prezu.nclo-vos como filJ1os caros, p1·otesta combater á vo ssa frente, 
apparecer entre os maiores perigos e derramar, se for preciso, a ultima gotta ele 
sangue no meio das fileiras que se acham votadas á causa da liberdade e ela nossa 
augusta soberana a senhora D . 1\Iaria II. 

Se houver tmirio entre nós, como espero, confiança e obccliencia ás auctoricla
cles e ào g·overno, e um total despTezo ás cabalas e machinações, a victoria será 
nossa, e o nosso procedimento terá um logar distincto nos fastos da hi storia. A 
continuação da nossa honra seja a nossa divisa, e o nosso juramento preferir a 
morte á escravidão e aos ferros: renovemos, pois, este sagrado juramento i os cli
r eitos da nossa soberana de tal moclo se acham identificados com as nossas legaes 
liberdades, que a defeza dos direitos d 'aquella é inseparavcl da defeza d 'estas . 
Seja, finalmente, o nosso grito : Viva a senhora D . Maria II, nossa legitima e jl~
r ada rainha; viva o nosso protector, o senhor D . Pedro IV; viva a carta consti
tucional i vi v a a religião ele :aossos paes i vivam os valorosos defensores da boa 
causa. =Antonio Pedro de B1·ito) coronel commandante ela força armada. 

Offi.cio 

Dl. 010 e ex.010 sr . - o conte·t.ldo dos officios de v . ex. O., que tecebi com as datas 
de 10 e 11 do corrente, me põe na mais cruel perplexidade, e vejo-me obrigado, 
para salvar a minha honra e, a r esponsabilidade em que me acho, bem a meu pe~ 
zàr, constituído, a rogar a v . ex. a que quei1'a pôr termo, por meio de uma clecla~ 
r ação explícita, a um estado de duvida qt1e já n~o pode mais prolongar-se sem 
trazer comsigo fa-k'les consequencias. 

Quando no meu precedente officio ele 6 fiz observm· a v. ex.a que o governo 
do Brazil ainda se achava devedor ao governo ele su:a magestacle 'fidelíssima ele 
um saldo de ~ 350:000 es'tedinas, alem ela importancia do emprestimo de 1823, 
não pretendi dirigir-lhe uma queixa, e ainda menos uma accusação contra o seu 
governo, pois são de notoriedade publica os acontecimentos políticos que dera:ro 
logar a retardar-se o cumprimento ele uma parte das estipulações do tratado de 
1825. Entretanto é innegavel que o saldo de ;f 350:000 esterlinas , que o Brazil 
se compromettêra a pagar antes de novembro ele 1826, âiinda está por satisfazer, 
assim como é igualmente verclade que têem sido satisfeitas integralmente as con
signações destinadas para o pagamento do empr estimo ele 1823. 
' Esta questrio elo que o Brazil eleve a sua magestade fidelíssima é inteiramente 
separada das outras questões que possam existir sobr e o clireito que t em a lega
ção porttlgueza em Londres , ou qualquer outra attctoriclade em nome de stta ma
gestacle fidelissima, para r eceber os ditos pagamentos, assim como sobre a :.oppli
cação que se haj a ele cla.r ás ditas quantias r ecebidas em nome. de sua magestade 
fidelissima. 

Sobre estas duas ultimas questões póde haver differença ele o.piniões, não .a 
podendo de certo ha-ver sobre a primeira. Sua magestade o imperado!' elo Braz~l 
decidirá o que houver por mais justo e acertado emquanto ao individuo ou inch
viduos que julgar auctorisados a r eceber os pagamentos . A mim só me compete 
declru.·m· que emquanto me forem entregues, continuarei a clar -lhes a mesma ap
plicação que se lhes tem dado até agm·a para sustentar a causa da senhora 
D. Iviaria TI, e para prover á subsistencia dos fieis subditos ela mesma senhora, · 
que se acham perseguidos, expatriados e privados .de todos os seus ben s. 
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.. Toda,;ia devo observar que desde que se acham reunidos em Londres os m
divicluos que sua magestade imperial houve }JOr bém designar como membros de 
nm conselho de regencia, em nome de sua angL1sta :filha, não tenho recebiclo, nem 
receberei ou clcspenderei quantia alguma que nã0 seja de accordo e com pleno 
conhecimento elos meus collegas ; assim como taJmbem me não julguei desde esse 
lll?mento auctorisaclo a dar ordens ou disposições relativas ao serviço da rainha 
minha senhora, que não sejam emanadas elo clito conselho, que desde já considero 
pela minha parte como installado, bem que não tenha sido possível, por motivos 
que v . ex. a. conhece, annunciar publicamente · a sua installação. 

1 
Pelo qt\e fica dito entenderá v . ex. a que estou bem longe ele pretender exigir 

c e v. ex. a para o futtu·o co usa algnina que lhe seja inhibida pelo seu governo, mas 
~ssento ser de toda a equidade que se satisfaçam até ao :fim elo presente mez t0-

o.s os ordenados, subsídios e pagamentos com os quaes se contava, assim como 
a ~mportancia das letras que até ao presente foram acceitas e saccadas na conf0r
lTI1dacle da lista que transmitti a v . ex.a, pois mal pócle duvidar-se de que todas 
est~s elespezas têem sido feitas com pleno conhecimento e annuencia positiva ou 
tacita ele v. ex.a e ele seus collegas n'esta côrte. Nem será inutil observar que 
pelo que pertence ao corpo. cliplomatico houve mna promessa, que eleve conside
rar-s~ como sagrada, elos plenipotenciarios do Brazil. 
"' . Fmalmente v. ex. a não necessita que eu lhe represente que nas circumstancias 

taQ e~traorclinarias em que nos temos achado, os plenipotenciarios de sua mages
tacle Imperial e eu fomos, por assim clizer, impelliclos successivamente e contra. 
nos~a vontade, a tomar sobre nós as maiores responsabilidades, seg-uro s sómente 
na JUstificação ela nossa propria eonsc[encia, e persuadidos ele que nos não enga
na.vamos quando consideravamos como iclenti:ficaclas as causas ele sua magestacle 
0 Imperador D . Pedro e a ela sua augusta :filha. 

Uma vez que v . ex .n. annua ao meu pecliclo e me habilite a saldar a divida que 
eu c?ntrahi soliclariaDJ.ente com a legação elo Brazil, e em que julgo que a honra 
ela dtta legação não está. menos empenhada elo que a minha, estimarei sobretudo, 
e de~de j á, ser exonerado ele toda a inp;erencia para o futuro na clistribuiçao dos 
subs1~os que v . ex.a, querendo continuar a soccorrer os leaes defensores ela ilha 
Ter?en·a e os empregados militares ou civis que estiverem em activo serviço, po
~e~·a applicar como houver por conveniente, ou aliás designará as condições cle-
anw das quaes entende que possa fazer-se a dita applicação. 

Em todo o caso pede a boa fé e a caridade que se previnam, ao menos mn mez 
de ante1não, as classes ou os individuas que não elevem mais contar com subsidias . 

1 Responclenclo ao paragrapho ultimo elo officio de v. ex.a ele 10, direi que ~s 
c espezas muito avultadas que se têem feito não· excedem a imJJOrtanci,a de dois 
anuas da prestação estipulada para pa.gan1ento elo emJDrestimo de 1823. E verdade 
que falta1n ainda seis mezes para chegar ao fim elo presente anno, mas não deve 
perder-se ele vista que a maior clespeza consiste em fretes e aprovisionamentos ele 
~·ansp_orte, e ainda que a defeza da ilha e a sustentaçi;io elos militares houvesse 
~ ~ ex1gir tlilla somma annual nfio menor ele ;C 50:000 esterlinas, se v. ex. a não 
)u gar possiv.el a prestação cl 'cssa quantia, terá a bondade de dizer qual é aquella 
c?.m que se pócle contar, porque se tratará de r enumiar a todas as clespezas que 
~ao forem absolutamente inclispensaveis. Passando ao assumpto do o:ffici0 de v. ex. a 

li:a.~l ~ tomo a li?erclacle. ele observar que nã? _posso faze~· uso d'ell~ para tranql~l-
lle 1 H. J ~ da Silva, pois ce.rtame~te procluzma um effelto ??ntn~~·10 a cl~claraç~o 

q v. ex. faz, de lhe ser uuposs1vel pao·ar as letras que Ja estao acceltas para 
agosto e setembro . Espero ainda que v . ebx.a reconhecerá qual seria a desgraçada 
codsequencia, não só para a causa da senhora D. Maria II e para a honra dos que 
: efenclem, mas iJwra a dignidade do imperador D. Pedro, se as ditas letras não 

P
osselll pagas no seu vencimelll.to e que portanto v . ex .a fará os maiores esforço s 
ara con · ' ' ' b 
1 c segmr esse pagam~nto. Queira v. ex. a tambem ·o servar que nos seus 

ca cu~os não entram en1 linha ele conta nem o numero consicleravel de emigrados 
~ll~ ~eem affl:uiclo ele Portugal desde 0 principio d'este anno, nem os sinistros ines
ctcl~~ os que rechaçaram ela Terceira os indivíduos que para lá haviam sido expe-

' augmentanclo-se enormemente as clespezas ele transportes, que só pocleram 
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ach ar-se á custa de avultados sacrificios p ecuniarios . Finalmente p eço ~~ v . ex.a 
se lembre de que o meu orçamento, quo lhe dei em 27 de j aneiro, cn~ fundado 
na supposiçào de que alem das ;f, 41 :51G esterlinas, ha>cria a mcz~tda de i: 7:500 
esterllna , que nfw deYem deixar-se em . ilencio. 

Deus gnanle a v. x ." Londres, 12 ele j unho de 1820 .-lll.010 e cx.mo sr. 
mar c1nez ele Barbacena. = 111wrquez ele Palnwllct. 

'* 
Em officio da legação portugueza de Roma, sob n .0 27 c com a data de 20 

de junho, rcmctteu o marqt1ez ele Lavntclio ao visconde ele Santarem um edito 
do s1.unmo pontífice contr a as sociedades secretas, cuj a tr aclucção se mandou 
publicar na Gazeta de Lisboa~ n 'estes termos : 

Edito 

Os summos pontífices, como supremos pastores da igreja de J es us Christo, com 
sabias disposições se O[ pozcra.m, desde que se manifcstamm, ás sociedades se
cretas Otl seitas dos ultimos tempos, quo, tendentes à clestruiçao dos tln:onos c dos 
go>crnos legitimas abrem o caminho para este fim por meios exccranclos com o 
tran torno da fé e da moral, c sempre varonilmente as combateram, condemnan
clo-as e ferindo com as mais severas penas ccclcsiasticas aquclles q tlC1 ele qualque1· 
modo, tenham sido ou venham a ser seu: ad ptos : as quacs di::~posiçõ ~ foram 
postas em plena observancia com a bulia ele 13 de março de 182G de sua santi
dade Leao XII, Quo fl1'avim·a malct. 

:rã.o menor cuidado c zêlo empregaTam os summos pontífices n este import.'ln
tissimo obj ecto tambem como ..:obcranos tcmporaes, prev nindo com incansavel 
solicitndc c1uc as mencionadas soei cdadcs clandestinas não en contrassem algt'llll 
asylo no · estado ccclesiastico . 

Para este cffcito o edito ela secretaria de estado ele 14 ele janeiro ele 1739 
prohibiu, com pena ele morte e ele confiscação elos bens, a toda e qualc1uc1· pessoa 
o assistir a taes reuniões secretas . Outro edito da mesma ele 15 de agosto ele 
1814, com severas disposições, aütlhou a marcha das sociedades secrcü•s, que, no 
transtorno de todas as cousas suc~cdiclo }Jelas ultimas invasões , se t ives. em podido 
estabelecer imptmemente em varios Jogar s do estado ecclesiastico. E tendo ns 
posteriores pertm·baçõcs políticas, acontecidas em outras partes, novamente ateado 
o enthusiasmo sectario, e alentado as clandestinas r c1.miões1 a que fomm chama
dos até os .inclivicluos m:1Ís b cinorosos da ultima classe, se r eb ateu a impudcncia 
dos sectarios, poz-se um freio aos seus dclictos c se conseguiu a clissipa.ção das 
sociedades proseriptas com os editos ela mesma secretaria ele estado, (lo 10 ele 
abril de 1 :Zl e G de julho de 1826, c com outras encrgicas e vigorosas mecliclas. 

A santidade ele nosso santo padre Pio VIII, apenas succeclctl a sua gloriosa 
elevação ao pontificado, tambcm clirig itl a sua incan avel e soberana sol icitude a 
este obj ccto ele tantc'l importa.ncia, especialmente nas relações ela religião, ela moral 
c da public~t tranqnillidadc, c se dignou prescrever quanto julgou necessario para 
con ·egtúr que ficasse radicalmente destruido no estado ecclesiastico o germen ye
ncnoso elas sociedades secretas, c ao mesmo tempo preveniu que n'elle se não 
r cprocluza, impomlo-nos com o m·acnlo ela sua viva voz o pub1cannos em R oma, 
c em todo o estado ela santa sé, compreh ncliclas as leg-ações, o dtlcado ele B erre
vento e Pontccorvo, um novo edito contra as mesmas, c contra aqt1elles que clcs
graçadamcntc se atrc>cssem a ll:ws pertencer para o fnhu·o. 

:Nó , portanto em seu soberano nome, ordcnâmos e mandâmos o scgtünte : 
§ I . São prohibiclas todas as sociedades sccr tas . São declaradas aggr cgações 

le homens r ebelcl cs, in imigos elo soberano c do estado. 
§ li. ' erá como r6u de lesa-magestaclo, ou alta traiçuo, punido com a pena 

de morte c com a confiscacão elos ben. : 
1.0 Quem fi.mclar ou re~w>ar uma socíodaclc secreta, seja debaixo ele que nolll0 

for, ou contribuir , com meios clir cctos ou índírcctos, par a a continuaçrw de algtUna 
que agora poclessc exi stir em qualquer parte elo es tado ecclosiastico ; 
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2. 0 Quem aggregar um sacio a uma sociedade secreta, c quem se aggregar a 
olla, ainda que a aggregação se faça sem nenhuma fonmtliclacle, ceremonia e in
tervencão ele alguem · , ' 

. 3. 0 Quem scientemente assistir a uma aggregação, ainda que feita sem solem-
Utdade ou ceremonia · · 

' 4. 0 QLlem, tendo pertencido a uma sociedade se~reta desde a renovaç.ão do go-
v~n·no pontificio em diante, tornar a forma.r parte ela mesma, ou de outra qualquer, 
atnda que tenha sido por este titulo p1miclo ou admoestado, ou a tenha em qual
quer tempo espontaneamente abjurado; 

5. 0 Quem tiver induzido a1guem persuadindo-o ou obrigando-o a aggregar-se 
a uma socieclacle secreta; 

6. 0 Quem, na re1mião ele um ou varias ini!ivicluos aclclidos a qualquer sociedade 
secreta, tratar ele negocio pertencente ás mesmas, ainda que na conferencia se não 
tenha usado nenhuma formalidade ou ceremonia ; 

7. 0 Quem tratar negocias ele uma sociedade secreta, quer no interi'or elo esta
do, q11er fóra cl'elle, quer pessoalmente e ele viva voz, quer com cartas, papeis, 
tnensagens, symbolos, signaes ou outros quaesquer meios; 

l5 .o Quem ministrar armas, dinheiro ou outros meios, para uma sociedade se
creta, quer seja aos seus agentes, quer aos seus representantes ; 

9. 0 Quem contribuir scientemente, ainda que sej a por mna só vez, para os im
postos ou collectas, prescriptas .por 1m1a sociedade secr eta, ou por qualquer agente 
seu, ou representante; 

10. 0 Quem prestar dolosamente favor ou conselho a mna sociedade secr <;Jta; 
11. 0 Quem por espírito ele sociedade secreta encarreg-ar, ~i~cla que seja sem 

l)l'Omessa ele premió, ou ajustar com qualquer pessoa o assassmw ele a~g-ue~, ou 
conconer para isso por conselho, ou por obra, dando ou promettenclo chnhen·o ou 
outros effeitos, ministrando armas, .veneno, ou outros quaesquer meios, ainda que 
se não te11te, nem se effectue o clelicto por causas independentes da sua von
tactle; 

12.0 Quem pelo espírito r eferido acccitar, ainda que seja gratuitamente, a or
~em, ?u se offerecer espontaneamente para matar alguem, por qualquer meio que 
lr, mncla que não se execute, nem se tente o clelicto por motivos independentes 
c a sua vontade . 
, . § III. Será p1miclo com pena ele morte quem fornecer scicntemente, ainda que 
8 ~Ja por uma só vez, quer a titulo ele contrato, quer sem elle, o logar, em povoa
~ao 011 fúra cl'ella, para conferencias, ag-gregações, ou outras quaesquer operações 
:fi a~ s~cicdacles secretas, e o lagar, todas as vezes que pertença a quem o tiver 
01 lleculo, serú confiscado. 

§ IV. Será conclemnaclo perpetuamente ás galés : 
.1.0 Quem procurar seduzir, ou obrigar algLlem para que se aggregue a uma. 

800ledac1e secreta, sem conseguir esse effeito ; · . 
2. 0 Quem conservar pomsigo, ou em casa ele outra qualquer pessoa, o quadro, 

etnbletna.s, sigillo, patente, actas, vestuario , decorações, estatutos, catechismo ou 
Ol1tro qualquer sigual, figura, instnlmento, livro, carta. instructiva ou r elativa a 
a gLUua sociedade secreta; 

3.o. Quem por espírito ela dita sociedade secreta falsificar, ele qualquer modo 
que seJa., ou procurar dolosamente o passaporte para fóra para alguem, ainda que 
actna.h~ente não l)rocessado, nem procuraclo; e quem falsificar ou alterar actos, 
~11 escnptlU'as public.ar; ou }Jarticulares, quando, porém, a falsificação, ou alteração 

0 8 actos ou escripturas refericbs não importe peb s di,.poúções ele outras leis em 
Pena capital; 

4.o QRem pelo clito espírito occulta.r, acolher ou favorecer a fuga ele um pro
~~lsaclo, que não sej a parente por consanguiniclade, nem affinidade, e quem, por 

1 .nh~ de mu agente ou repr esentante de uma sociedade secre.ta, soccorrer com 
tlt cu·o ou outros meios os que occultarem mu homiziado, fugitivo, preso ou con
e emnaclo · 

' . 5.o 'l'oclas as yezes qne cair em qualquer dos clelictos contemplados nos arti-
gos 1.0

, 2 .0
, 3. 0 e 4. 0 d'estc §IV, 1m1 individuo que houvesse' uma yez pertencido 
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a uma sociedade secreta, desde a renovaçfto do governo pontifício em diante, sení. 
aquelle punido com o ultimo supplicio como individuo que tornou a formar parte 
de uma sociedade prohibida, segundo o que fi ca prescripto no § II, artigo 4. 0

; 

6. 0 E ig·ua.lmente como individuo que tornou a formar parte de uma sociedade 
secreta será punido com o 1:tl~imo sup:plicio todo aquelle que commetter P?r e~pi
rito sectario qualquer outro grave delicto commum, quando tenha, como fica dito, 
uma vez pertenciclo a uma sociedade secreta. 

§ V . .SeTá conclemnado ás galés por cinco annos : 
. 1. 0 Quem, tendo sido procurado ou excitaclo para se aggregar a uma sociedade 

secreta, ainda que tenha recusado de se lhe aggregar, a · não tiver revelaclo com 
todas as circumstancias dentro de dez. di,as consecutivos, em R..oma ao monsenho:r 
governador dir ector geral da polici~, Ç>u ao. seu logar tenente, e no estado ao chefe 
da r espectiva provincia, Qt~ aos governadoTcs locaes, ou aos bispos, ou a seus v~-. 
garios geraes ou orclinar·~os ; 

2. 0 Quem, tendo adcpvriclo, pOT qualqt'\er mqdo que for, notici~ de alguma re" 
união clandestina, aggregação ou ele otüra eperação de uma sociedade secreta,, a 
não tiver revelado no dito praso a unJ,a elas auctoridacles acima r eferidas. 

E sU.1.s declarações serão immediatamente transmittidas nos seus O\'Íginaes pela 
auctoridade que as tiv{}~· recebido á secretaria ele estado, e serão co:qservaclas i:q
violavelmente occultas . 

§ VI. Em toda a, e~tensão do estado ecclesiastico os de.lictos contemplaclos ~o 
presente edito, cowpi'ehenclidos os communs, ele que·fa.lla o§ IV, artilgo 6.0

1 serão 
julgados em Rom~ por um tribunal, ou po\· tuna commissão especial, que sérá no~ 
meada pela secret~:ria ele estado . O governador ele Roma na referida qualificação, 
fica encarregado clft clirecção elos processos com plena iutelligencia da mesma se-
cretaria ele estado. . 

§ VIL Os réus elos clelictos enuncia.dos uo parag~~apho p~·ececlent~ não gosarão . 
da imm1midacle pessoal, nem local. Mas na sua conclucção do lagar ele immunidacle 
serão observadas as disposições canonicas, porém não lli,~s se,·á por iss~ conceclicla 
nenhuma climimúção da pena. · 

§ Vill. Ser;:í destinado aos processados o defensor ele o:fficio pelo chefe do tri~ 
b~mal, ou pela commissão es1Jecial, que os deverá. julga,·. 

§ IX. As sentenças, mesmo comprehendidas a;s ele mo~~te, serão prommciaclas 
na concorrcncia dos inclicios e argu:mentos, elos quaes segtmclo as circumstancias 
dos casos nasce a certeza moral, que Temo.ye elo animo elo juiz toda e qualque~' 
rasoavel hesit&.ção . Todas as sentenças serão irrevogav.eis. · 

§ X . Os gt•aus da pena extraordina1·ia são as galés perpetuamente , (\e vinte ~ 
cinco, vinte, quinze, dez annos e os outros consecutivos. 

§ XI, Sejà qual for a pena a que em virtude do presente eclito será conclem-. 
nado um empregado publico, civil, militar ou mtmicipa,l, e qualquer inclividl,\0 que 
perceba 11-ma pensão do governo, debaixo ele que titulo for, ficará no momento da, 
sentença e sem outra declaração, privado elo emprega o.u ,pensão, e, perpetuamente 
inhabilitado para um emprego publico ou pensão. . 

§ XII. Todas as disposições elo presente edito tambem comp\~ehendem na; su~ 
plena e total extensão toclos os clerigos e ecclesiastioos, seculares e regulares. 

1. 0 Outrosim comprehenclem na mesma extensão os estrangeiros qtw se tive"' 
rem demorado no estado ecclesiastico um mcz, ainda; que interrompiclamente. 

2. 0 Os assassinos e os que se introduZJern, no estado ecclesiastico pa;ra assas" 
sinar algtlm por espírito de sociedade secr e,ta, ainda que sejam pTesqs no primeiro 
momento da sua entrada, e ainda que se não tenha effeituad,o :qem tentado o as-. 
sassJmo, sm·ão não obstante punidos com p ultimo supplicio. 

A santidade ele nosso senhor especialmente Qncarrega aos emine,n.tissimos se-. 
nhores cardeaes legados, ao monsenhor governador ele Roma, e .ao~ prelados de" 
legados a mais perspicaz vigilancia sobre aquelles empregados a qut?m incumbe 
de o:fficio o vigiarem sobre a observancia elas disposições e:x;pr essas no presente 
edito, e não menos sobre aquelles a quem inetunbe o tomarem as necessarias pre
cauções para prevenir os movimentos sectarios e para os atalhàr nos primeiros 
passos, sendo . todos clles constituidos rigoro s:iJ,mcntc responsaveis ele qualquer in-



335 

observa;ncla e de qualquer acto de na;tureza sectaria que tivesse logar por culpa 
sua, ainda qciando se tratasse de mera omissão . 

Outrosim manda sua sa:ntidade que um exem])lar d'este edito se conserve af
fixado em cada chancellaria ele estado, nas repartições publicas e Das secretarias 
communaes . F icam d 'isso encarregados os chefes das repartições, os ehancelleres 
e~ os secretarias , sob pena ela privação do ordenado e da suspensão das .suas fnnc~ 
çoes por tempo mais ou menos dilatado segundo as· circumstancias dos casos . 

Dado na secretaria de estado, em 15 de jLmho de 1829. =José, Canleal A lbani ; 

'li' 

O governo absolutista não podia tolerar que ~a . ilha Terceira, falta de recursos 
c suj eita a rigoroso bloquéio, continuasse tenaz resistencia ao domínio do sobe
rano eleito pelos tres estados do r eino, que disp'unha ele forças consideraveis, e 
portanto cuidou activamente dos preparativos de nova expedição, persuadido que 
er~ facil submettêl-a, como acontecêra ainda ha pouco com a elo archipelago ma
den·ense. Em 4 de março, depois de apparatosa revista, parte .da tropa foi para 
b0rdo das corvetas Princeza Real e Umnia, charruas Galatéct e o~·estes, e brigue 
r[OQ·ia, lllas estes navios, em conseqU0llCia do mall. tempo, SÓ pocleram fazer-se 
c e véla a 18 de abril e chegaram t\. ilha ele S. Miguel, onde ficou o pessoal ele 
desembarque ; no dia 6 de maio segu·iram o mesmo destino a nau D. João VI e 
a fragata P erolcti aos 16 de junho os cinco vasos ele guerra acima indicados (cujo 
regresso ela primeira commissão se e:ffeituára a 12 elo mez ~nterior) , as frag-atas 
A.mazona e Diana, corve~a U1·ania, chanuas 111aia Ca1·doso, P?·inceza da B ei1·a e 
.P?·incípe Real, brigtres 11·eze de Medo e I??jante D. Sebastião, r eentrando, porém, 
0 ult~mo a 19, por ter desarvorado o mastro grande, facto que o iJmpediu d!e pro
segum viag-em aa:tt es elo dia 24. 

Dos 1·egist'os marítimos e .varias noticias inserta-s na Gazeta ele Lisboa, muitas 
lezes deficientes, contrad ictol!ia~ ou confc1sas, não consta a precisa data em que 
ev:utou ferro elo 'rejo o brig-ue P q·oviclencía, nem os nomes das r estantes embar~ 

caçoes elo comboio, mas sabe~se ser em os patachos Bom Jes-us e Ca1·nw e Almas_, 
1seu_nas I!ivina_ P?·o~iclencict e T?·~mnpho da I-nveja, hiates Bom D espacho e Scmta 

1tzut, afora se1s barcas canhonen·as . 
. Os subsequentes quadros, e~trahido s de documentos ela secretaria elo es tado 

~alor general, com a assignatura ele Filippe Nery G01j ão, coronel quartel mes, 
f,te, e as datas de 20 ele fevereiro, 18 de março e 1· ele junho, elucidam sobre a 

<:l l'C,:a do exercito e material ele guel"l'a que se trans1:iortou n'aquella epocha pa~'a. 
08 Aç.ores, advertindo que foram mais petrechos e munições. 

~ Alapllii do malaria l de gurm·a pcr!cucanlc a artilhcria deslin:~rlo á expedição para a, ilha Terccim 

Dosign:tçito <lo mater irul . Tptq! 
1L3 9,3 7-6 5-2 18. 9 6 8 

-~--------'----------!-~ - ---- - ---- - ·- --
l\Jol'toi · 

f tos .eem as respectivas placas e sua.s 11Jla..ta-
Obo~·Ln~s de ma.deirn., prompLns para se a.rma.rem. . 4: 

l~~~n. com reparos, :trn1.ões o l}lataformas, com..o 

J?eças ele -~t:tiiJ~~~·il~ ~l·e· b~.~~~- ~~~~ ·1;~1;~1:~ ~," ~~·~5~~ 
l!ee p lata'forrnas, como aci ma . .. ... .. .. ... . .. ... . . 

Ças do artilherio. de ferro com .reparos e p la.ta.for-
]?~~as,dcolno ach11a ...... . ..... . .. .. . .. ....... .. . 

yas e at• tilher.i ,o. de bronze p esadas cmn reparos 
_p0°, Plataformas, ccnno acima. . ... . .. . : . .... - .. . . . . .' 

1
;asl de n.rtilherüt ligeiras, C@lll :rcpM·os de c:1n1p 

llci~ an \"' a.rmõcs e pln.t:1formn.s .. . . . ..... . .. . . ... . 
J3o~~~ l e. n.rb ilher ia ele iJrOJlZC com i,VE.lil'aes . . , _ ... , .. . 
l3omb as 1ncend iarias .. . .. . ....... ... ............ . 

2 2 

Gc;·a '\" c"'neg:t llas . . ..... , . . ... ... .... ......•... 1:600 700 500 
Lo,~~tac as carregadas .. . . , . . . ... ... . .. ....• , • .• . ,, 400 1:000 
]3~tll l~rnetas cheias de bWhl<S miudas . . . ... ........ . 

~~i~: ~\~~t~et~~~~·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 250 300 2ii0 
Cartu ~ tas o tacos Ro pa.r ...... . .. . .. ......... . . 
Cnlttt c h 05 com lJOLvora para bombas incendiarias . . 
ührbu~I os com polvot·a para bomlms . . . . . . . . . . . . . . li:GOO 700 500 

b"'Ia Ws Com [!Jolvom po la .teJ'Çtt e qtuu·ta pn.rte dn. 

~~·············· · ······ 

s 
3 

100 

3GO 
18:000 20:000 

1:000 950 

' Os algnrismos no fdLulo dn.s quatro primoj l'as column as iluUcam pol lcga.rlns c linh a..s. 

10 

4 

4 

"' 
~ 

8 
~ 2 

60 
2:800 
1:400 

100 200 
800 

312 672 
20:000 20 :000 78:000 

60 
2:800 

G12 2:GOO 5:162 
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Uappa da dislribuiçâo das lropas pelos na\' ios da arma1la qua as devem lr·ansporlar de Lis boa 
para a ilha rcrcc im 

Nau .n. J oão VI · 

Estado maior: 
CoTonel com mandante em chefe .. . ... . . 
Tenente coronel scgtmdo commanclante . . 
Official de ordens ........ . · · · · · · · · · · · . 
Medico . . .... .. ... . ...... · · .· · ···· . . . 
Cin~rgi~o mór . .. . . . .... . ...... . .. . .. . 
Botlcano ............... . ... . .... . . . . 
Amanuense ...... . .... · .. . ........ .. . 

Segu.ndo batalhão do regimento de in-
fanteria, n. 0 1 : 

Ofiicial superior ..... . . . ... . ...... . .. . 
Ol:liciacs ..... . .. . . . ...... ... .. . .... . 
Oflieiacs inferiores e soldados ......... . 

Fragata · Diana• 

Seglmdo batalhão do regimento de in-
fanter ia n. 0 7 : 

Offieial superior ... . .. .. .. . .......... . 
Officiaes ........ . ... .. . . ...... . .. . . . 
üffieiaes inferiores e soldados . . ....... . 

Fragata •Amazona• 

Scgnnclo batalhão do regimento de in-
fan teria n . • 16 : 

Official superior ......... . .... . ...... . 
OfTi.eiaes ... . ............. . . . ... . . . . . 
OHl ciaes infcrim·es c soJdaclos . ... . .. .. . 

Fragata .• P erola• 

"Segundo batalhão do regimento de in
fantel'la n. o 1 : 

Officiaes . . .. .. .. . ........ ... .. . .. . . . 
Otl:ieiaes inferiores c solclados . . ....... . 

8cgunclo batalh ão do regimento ele in-
fantaria n.• 16 : 

Offieial superior ... ......... . .. . ..... . 
Off:iciaes ...................... . . . .. . . 
omciaes inferior es c soldados . .. . ..... . . 

Cor veta · P rinceza Reah 

Batalhão de caçadores n.0 1 : 
OfTicial superior .............. ... .... . 
Officiacs ......... . . .. ... .. .. . .. . ... . 
OrTiciaes inferiores e soldados . . ... . .. .. 

Sel?undo batalhão elo regimento ele in
fantaria n. o 13 : . 

OHiciaes ... .. ...... . ... . ......... . . . 
üfficiaes infer iores c soldados ....... . . . 

Corveta •Uranilh 

Artífices engenheiros : 
Officiacs . ... . ............ .. ....... . . 
Offieiacs infer iores e soldados . .. . ..... . 

Batalhão ele caçadores n.0 11 : · 
OfJi.eial supcr.ior .. . . . . ... . .. ......... . 
Oflieiaes .. . .......... . . . ........ . . . . 
Uffi.ciaes inferiores e soldados .. ...... . . 

Char r ua •Maia Cardoso• 

Batalhão ele caçaclOl'cs n .• 1 : 
Offieial superior . . ... . ........ . . . .... . 
Officiacs ................ . .. . .. .. . . . . 
0/:Ticiaes inferiores e soldados ... . . · .... . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
5 

200 
213 

1 
10 

300 
311 

1 
12 

330 

343 

5 
100 

1 
3 

120 
229 

1 
6 

220 

4 
100 

331 

2 
29 

1 
6 

200 

~38 

1 
13 

330 

344 

Char r ua •Gal atéa• 

Batalhão ele caçadores n. 0 11 : 
Officiaes .. ............ .. ........ . .. . 
Ofliciaes infer iores e soldados . . .. . .. . . . 

Segundo batalhão elo regimento ele in-
fauteria n . o 1 : · 

Officiaes .... . .. . .... .. ..... . ....... . 
OJlieiaes inferiores c soldados ....... .. . 

Se,l{unclo batalhão elo regimento ele iu-
fanteria n.0 13: 

Offieial superior. · .................... . 
OfTiciaes ....... . ........ . .. . .... . .. . 
O:f!ieiaes inferiores e soldados . . . . ..... . 

Charrua •Orestes• 

O) 
iJ 

100 

2 
30 

1 
8 

2no 
394 

Regimento de ar tilher ia n.• 1: 
Oflieiaes . . .. .. .. .. . . . .. ...... . · · · · · · (i 
Officiaes inferiores e soldados. . . . . . . . . . 150 

Primeiro batalhão do regimento ele in-
. fantcria n.• 20: 
O~e~al superior .. . ... . ....... .. . .. .. , . 1 
Offimaes...... .... . . ..... . . . . . . . . . . . 6 
Officiaes infer iores e soldados. . . . . . . . . . 220 

383 
Charrua ·Princeza da Beira~ 

.~egi mento ele ar tilbcria n .• 3: . 
Ofbetaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Offieiaes inferiores c soldados .. . ....... 150 

Primeiro batalhão elo regimento de in-
fimteria n. 0 20 : 

Official superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OHiciaes . ......... . . . ... . . . . . . . . . . . . 6 
Oiiieiacs inferior es c soldados ....... . .. 140 

Praças avulsas ... .. . . . . . . ... . . .. . . -~ 

305 
Charrua •Príncipe R eal> -

Seglmclo batalhão do reg!mento de in -
fanteria n. o 7 : 

Offi cial superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Of!iciaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Of!iciaes inferioTcs c soldados . . . . . . . . . . 150 

P rimeiro lJatalhilo elo regimento ele in
fauteria n .• 20: 

OtTiciaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
üf.liciacs inferiores e soldados . . .. . .. . .. ~ 

P at acho •Bom J esus• 

Concluctorcs ele ar tilharia. : 
Oflicial ........ . .. . .. .. ... . . .. . .. . . . 
Oi"Iieiaes inferiores e soldados . . . . ... . . . 

Hcsumo ]JOJ' classes 

Officiaes. super ior es .... . ...... .. .. . . 
Officiaes ....... . .......... . ..... .. . 
Medico ...... ....... . . . .. . . . . . .. . . . 
Cirurgião mór ... .. . . . .. . . ..... ... . . 
Boticario ... . ... . ........... . . . ... . 

302 -
1 

30 
31 -13 

116 
1 
1 
1 
1 Amanucnsc .... . ... : ... . ........ . . · 

Ofliciaes inferiores e soldados ... . . .. . 1:1 :289 
2 Praças avulsus . . ... .. ... . .... . ... · · __,..... 

3:424 -Pertencem ao estado maior ela cxpecliç.ão 7, artífices engenheiros 311 al"iiilhcria 343, caça· 
u01·es 881 1 in.fn.nteria 2:160, sem clesigmtção de arma 2. 
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Alappa dos reparos, muni ~õcs c outros pelrechos dcslin;ulos a embarcar com as tropas lia CX !J cdi~áo de I.ísboa 
para a ilha Terceira 

Bnt~ria ele morteiros -placa para mor
teJr?s (peso 14 quintacs c 2 anobas) . . 1 

Bate na ele enfiada-reparos para peças el e 
.cah?re 18 (peso 28 quinta cs e 2 arrobas). 2 

Batena de enfiad a - r epar o para obnz de 
71

/2 poll cgadas (peso 15 quiutaes, 1 ar
roh~ e 16 arra teis)......... . .. ...... 1 

Bate1:11t de bxccha - r ep,aros para peças de 

C 
~Qhbre 18 (peso 57 quiutaes).... . ..... 4 

allwte f' t 1 " · . com ognc e ..... . . ......... , . . . 
. .oarrJs c ·d · · · 30 C b ompe Cineu as ... ... . .... , . .. . 
'r a. ri lhas completas ..... . . . . .. . . . . , . . . 4 

Z
nuquc bales . •. ... . ...... .. . ...... ,.. 2 

uOrras ele roclas n.]tns 3 p· " ... ...... . ........ . " 
E es ele gallo ..... ........ .... ... ... .. • 2 

B
' ~caclas para escalar. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
tmbarretas • ] · 6 E · eom gane 10s .... ......... . 

F speques ferrados .. ... .. . . ........... , 70 
orja de campanha ........... . ... .. , . . 1 

BBols~ s ele couro para cartuchos. . . . . . . . . 24 
arr1s co b ' d 4 B . m oca e couro .. ....... .. . . . 

Blltl'!'ts para agua .... .. . . . ...... .. . . . ,. 12 
aldes de pau ...............•...... . , 18 

Baldes de reparo ...• ; ... , . , , . , ....•.. , 3 . 
Lauadas montadas pnt•a calibre 18. , ... . 28 
Soquetes montaclos p_ara calibre 18. . . . . . 28 
Saca-trapos para ca!Jb1•e 18 ........ : . . . . . 4 
Soq uetes com lanadas pa1•a mortcn·o ele 

11 pollegadas e 3 l iuhas . . . . . . . . . . . . . 4 
Soquetes com lanadas para obuzes ele 7 1/2 

po llegaclas. . . . . . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . 4 
Maehina para tirar espol etas ..... . ..... 1 
Reposteiros ele carga ..•.... , . , , ••. ... .. 40 
Reposteiros de carros ......... , . , .. . . . . 20 
Meias vaquetas .... .... ... , . . . . . . . . . . . 50 
Tacos ele filaça para c.alibrc 18. . . . .. 2: 000 
Cartuchos entregues aos artífices en-

genheiros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2:240 
Cartuchos distribuídos a caçadores 

n." 1 ............•....... , ..... . 
Cartuchos a caçadores n.0 11 ....•.. 
Cartuchos a infantcria n. o 7 . . .• •••• 
Ca1•tuchos a infanteria u.o 16 ... . ..•. 
Pol vora - arrobas .... ............. , 
Baúis élc quinhentos cartuchos de ln-

32:880 
l4:720 
28:680 
30:720 

3:!}3!'> 

t eria . ..... ........ . ... . . . . . . . . . . 1:449 

1 N. B.-Ha mais, alem elas ambulancias elos corpos pertencentes ao hospital central, os vo
dll!Jes seguintes : cinco caixas ele madeira ele 5 palmos de cotTJpriclo, 2 ele largo e 2 ele alto; 
. 018 cnbazes encouraclos ele 2 1/• palmos de comprido e 2 ele a lto. . , 

(Tem a data de 1 de junho de 1829 e a ~ssignat(lra ele Filippe Ncry Go1:jào; conmel quartel 
l)lcstre gcnen>l.) . · 

:;:, 

Um peúoclico constitucional bem informado elas occorrencias políticas, o Pa
quete de Pm•ttbgal, escripto sob os auspícios elo marquez ele Palmella pelo padre 
Marcos Pinto Soares Vaz Preto, Roclrigo ela Fonseca Magalhães e outros emigra
dos, ?-s.severa que o chefe ele esquacll'a José Joaquim da Rosa Coelho recebêra 
elo lntmstro interino elos negocias ela marinha e ultramar a,s seguintes 

In.strucções 

"'Se acontecer que venham á vista ela ilha Terceira alguma ou algumas embar
Cl1.çmes de guerra ou mercantes, bra.zileiras ou ele outra qualquer nação, transpor
tando reforços ele gente aos r ebeldes que actualmente occupam a ilha Terceira, 
ser-lhes-1m estorvada a entrada á viva força. 
D S:, _porém, em;t alguns cl 'e;;tes n~wios vier a serenissima se~hora lrinceza 

·. ·Mcl.J.'Ja ela Glona, deve haver o ctuclado ele esgotar toda a cons1cleraçao e res
J?e:to devido a tão alta j erarchia, intimando-lhe com toda a consideração e res
~etto que a ilha Terceira, es tando em 1·igoroso bloqueio por ordem de cl-rei nosso 
senhor, o senhor D. Miguel I, eleve sua alteza retirar-se d' essas aguas e dirigir-se 
~ara onde quizer, comtanto que não sej a, para algum elos elominios ela c~rôa de 

ortngal. 
Sendo clesattcndicla esta intim'ação, e sendo o navio em que ella vier acompa-

fhaclo a~or outros que tentem sustentar a icléa ele forçar o bloqueio, serão estes 
ogo mett~do s a pique, esperando qtle es ta operação sirva ele exemplo ao navio 

Clh que Vl:r SUa alteza, para ceder á intimação que antes lhe eleve ter sido feita. 
t a.so que tsto mesmo não obste e que este navio per sista na determinação. ele ten-
~1 a entrada, pro em ará v . ex. n com a sua fo-rça fazer-lhe . as hostilidades par
~~a~s até que se desengane que não cederá; e então, n'esse caso, fazer-lhe-ha sof-
1 ~1 a sorte elos outros, fazendo preservar, se possível for, a vida ela senhora 

Pllnceza do Grão Pará. 

* 
. No logar competente demonstraremos o exito que teve a expecliç$o, prose

gutnclo agora com outras inf01·mações não menos importantes . 
22 
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A viso 

Achando-me auctorisado pela carta r egia de 14 de fr-wereiro do corrente am10, 
para conhecer elos revoltosos acontecimentos que tiveram logar n 'essa ilha em no
vembro passaclo, e chegando ao meu conhecimento que se acham ahi presas c1if
±'er entes pessoas por se encontrar em dentro ela fo~·J;&.lez a, que foi retomada pelo 
valoroso e ·aigno governador interino cl'essa ilha aos rebeldes que a haviam sur
prehenclido, com cuj o fa_cto deram principio à r ebellião_ contra a auctoriclacle e le
o·itimo governo ele el-re1 nosso senhor, o senhor D. lYitguel I, v. s . a, por bem elo 
~eal serviço, se servirá mandar abrir assento ele prisão ~í, minha ordem ~quelles 
dos r efericlos presos que fossem apanhados dentro da mesma fortaleza em tal 
occasião, ou que seja notorio haverem concorrido para a r ebellião mencionada. 
Outro sim v. s. a procederá a fazer-lhes pergtmtas, para o que lhe dou a necessa,
ria commissão, chamanclo para este fim a si a devassa a que ahi se procedeu por 
estes r evoltosos facto FJ ; em vj sta da qual regnlartí. as perguntas Gf.Ue convem fazer 
a cada um dos presos , ficando v . s . a clescle j á preveniçlo que, não obstante es ta 
devassa não se achar conduida (como é notorio ), assim mesmo a exigirá, procurando 
saber o motivo por que se não ultimou, o que tudo me deverá M 1' presente logo 
que chegue a essa ilha, dando-me v . s .a entretaJnto parte elo r esultado d'esta cli
ligencia de que o encarrego, confiado no seu zêlo e activichtcle. 

D eüs g·uarde a v . s.a Ponta D elgada, .17 ele junho ele 1829.-Ill.mo sr . jniz 
do fóra ela ilha elo F aial. = José MonteÍ?'O 1br?·es. 

P r oclan1.ação 1 

Angrenses : - Até quando cluraní. a vos>Ja illusão ! Acaso trinta mi,l.habit::mtes 
que existem no vosso paiz serão poucos para r epellir ele entr e vós um lJunhaclo 
ele fracos for agidos, que tanto vos têem opprimiclo, espoliaclo e closhonraclo? E 
será tanta a vossa cegueira que ainda vos nfLo sej a visível a cliscorclia que reina 
entre esses monstruosos clespotas , que, aterrados pelos remorsos ele seus ncfa;n
clos crimes e desanimados c1'esses illusorios soccorros externos, só buscam o mo
mento ele se evadirem á justa punição qu e OS egpera (como elles já }Datenteiam 
nas suas corresponclencias para Inglaterra, interceptadas por mim a 'bordo ela ga
lera ingleza Ocecmo e chalupa Daniel) que na madrugada elo dia 6 elo corrente 
saíram elo pOl'to ele Angt·a) , pretendendo deixar-vos entregues a todo a sorte cle 
desgraças , como já praticaram no Portq e J\facleira! 

Então que esperaes ? Quereis, continuancl0 a faz er cu,usa commum com elles , 
ser co-réus ele seus enormes clelictos, c que as armas elo roi e a espacla ela jus
tiça, que dentro em poucos dias se aprcsentad'io á vossa frente, façam ele vós um 
montão ele caclaveres em logar ele formar uma só familü~, que, amando-se mutua
mente, faça a fortuna e delicias da sociedade ? 

E ia pois, angrenses, sej a a vossa divisa o temor ele D eus, a homa nacional 
e a fi.clelidade ao r ei; abraçae a justa causa elo nosso ma.gnanimo soberano o s·e
nhor D. :Miguel I, r ei fidelíssimo ele Portugal, acclamado em côrtes legitimamente 
congregadas. na conformidade da lei ftmdamental da monarchia portugueza, l((i 
que po.r tantos seculos fez a venturl1! ele nossos avós ; atacae e clesprezae esse 
bando estranho que vos opprime e faz duvidosa a vossa conducta; contare con1· 
migo e com as forças que tenho á minha disposição, que pela sua quantidade, 
quaJic1ac1e e valor se tornam invencíveis ; olhae que ellas para vencer não preci
sa.m mais elo que pisar o .vosso t erritorio: a operação é facílima, e então será 
esse o apertado e derracleu·o momento ela vossa salvação não t endo ele antemão 
aprovei taclo. 

Fazei~vo s, pois, dignos elo perdão do nosso amavel e benefioo soberano, sur
prehenclei esses cabeças ela r ebellião, evitando assim que elles pela fuga se sal
vem levando comsigo as vossas ~·i.quezas , unico fim a que se propõem. 

Dada a bordo ela nau D. João VI., ft véla e à vista ele Angra, 17 ele junho de 
1 AfRxncla mt ilha Terceira pelos parti clarios absolutistas antes do :11m~tnhcccr de 24 do 

m.esmo mez. 
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1829. =.José .Joaqt~ún de~ Rasa Coelho) chefe cTO esquadra, commandante t?ln. 
chefe. 

No".t:it 

. O abaixo assig,Ll.~:tdo, plenipotelilci~trio de sua mng1estade o impe!•ad.or do Bra" 
zü, teve a honra de receber a nota que s. ex. a o sr. conde ·ele Abex•cleen, princi. 
pal secretario ele estado ele sua magestade brit::nmica na repartição dos negocias es. 
trangeiros, lhe d irigiq em da-ta de 18 ele maio ulti:t.no, e na . qtl.al s. ex." exprhne 
0~ g!l.·a;ves inconvenientes que a partida ele sua magestade fidelíssima para o Bra~ 
zü poclm•ia ter nas circtwlstan.ciar; presentes part.t os interesses cl' esta joven so
berana; e cheg·a a indicar que similhante lneelida poderia ·eventualmente ser olhada 
como abandono virtual de suas pretensões e de S.etl.S direitos· ao throno de Portu
gaL. O sr. conde de Abe1·cleen não deve duvidar da extrema importancia que o 
a?arx:o assignado dá a estas observações, que elle tratm1. ele pesar em seu espí
rito com attenção igual ao zêlo que o anima pela c:llusa ela j oven ra1uha, etija 
g:narcla lhe foi confiada; e o :1baixo assignaclo não dissimtüarà a s. ex.a as vivas 
~vpprehensões qtl.e !lhe inspiraram as sinistras preclicções ele s, ex. a na sobredita 
nota. Esta as.sustaclora impressão obrigou o abaixo assig1laclo a pedir 1:\Jlgt~ns es
clarecimentos ao sr. conde ele Abercleen, e até a fazer,lhe proposições tenclentes 
a obter ele sua magestade britannica tun apoio moral, que sirva para motivar a 
prolongação da demôra de st1a magestacle :fidelíssima na Eu,ropa, e pos~a j ustifi
car aos .olhos do augusto pae d'esta priuoeza a ta:rclança elo abaix0 assignaclo em 
e:x.ecutar as ordens que recebeu. N\1.n1.a epocha bem recente, muitos soberanos 
ela Europa, e sobrett~CI.o sHa lílJ.:;~Jgestacle britannica, mantiveram jtmto ele um sobe
ra1!.o, que se achava despojado ela maior p11rte elos set1s estrudos e reduzido ú 
p_ossessã:o €l.e tuna ilha no mar 1\1editerraneo, relações cliplomaticas. O abaixo as
i'ngnaclo tinha esperaGlo qt<te este principio poclesse actualm13nte se:r seguiclo, e que 
8M n1.agestacle bl•itannica claivia tUTII:l> pvova evidente elos votos sinceros que forma 
pei0 ibom exito de uma caus:.t t~io jRsta, quer aclmittinclo junto a si um agente 
~creditado em nome tla rainha ele Portugal pelo protector natnraJl cl?s direitos e 
c a pessoa cl'esta soberana, quer reconhecendo um governo estabelecido em nome 
ele sua magestacl.e fidelíssima na ilha Tevceira, qne1•, emfim, pl•esta,ndo,lhe ele qual
quer outnt mruneira tl.ma protecção pate11te e indubitavel, que tire á sua cansa a 
apl~~rencüu ele sm: inteiramente a}banclonacla, e qtl.e p1•ove que o antigo ~ulliaclo ch 
CGl·oa de Portug~lll , ainda ficando neutra~, não é completamente indifl/er{3nte á lucta 
que existe entre sua m.agestacle ficlelissima o o usurpaclor ela su~. corôa. Desgra
ça1damente nenhuma da,s proposições,. q-..le o a:baixo assign&do pôde sug-g-erir, 
0 te:ve o assentimento ele s. ex. a o sr. conde ele Aberdeen; e colloeaclo em a ne
~~88HilaJc1e ele tomar um partido extrem.o, p@r tristes que sejam as cü•cumstancias 
C ell~, não poderá ele nenhum Ul.OdO ser considerado responsavel, limitando-se em 
segn1r as ordens ele sm,l augmsto amo . Te1,n, ,portanto, a honra de dil'igir-se hoj e a 
s. ex:. a o sr. conde ele Abel'deen1 J.•ogaJTI.cl.o-lhe se sü•va de consultar a vontade ele 
~nru magestacle britannica a :vespeito cl0 dia que sen't do seq agrado designar para 
~eceber a ultima visita ele su.a 1nagestacle a 1•ainha ficlelissima, e a expressao ela 
sua ga·at1dão pela obseqtl!iosa hospitnliclacle que o seu augusto alliaclo lhe concedeu. 
f O abaixo assignado rpga, alem cl'isto, a s . ex.a o sr. conde de Aberdeen o 
av@r ele receber os reiterados protestos de sua alta consideração . 

La[eham, ern 18 de junho de 1829. = lJIIm·quez de Barbacena. = A s . ex. a' o 
s~· .. conde ele AbercleeJTI., princip:.tl secretario ele estado ele Stl.a ·'m.agestacle britan
llica na repartição dos negocias estl'angeiros . 

Portaria 
r 

. .. Se:ricl0 certo que nenhuma sociedade, seja qual for a s~a natureza, póde suh-
~'llstn· Q 1 . l . . . yem uma e1 regu amentar, e que o corpo ele voluntanos, estando, como está, 
atmaclo, municiado e fazendo servico- activo, se acha rigorosamente consi'clerado 
c?~ll.O um corpo militar opera,tivo e ~ão ele simples policia; e mesmo que o.s indi- . 
Vtc 1108 que compõem o d ito corpo, por serem vohmtarios, não deixam de estar na 
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restricta obrigação de dofenclcr os seus direitos e as liberdades l)atl:ias contTa ~s 
aggrcssões elos inimigos internos e ?xt~mos, na conformicla·~le elo tltul? v,_ capt
tLuo VIII artigo 113.0 la carta constttncLOnal: ha por bem a Junta prov1sona, em 
nome d~ rainha a senhora D. Maria li, ordenar : 

Artigo 1,0 Que o mesmo batalhão fique suj eito int~rinamente ao r egulamento 
militar até que, voltando á patria, formem os diversos corpos de que este se 
compõe regulamentos privativos, cada corpo sobre si, segundo suas organisa
ções. 
. Art. 2.° Ficam abrogados os aTtigos 21. 0

1 26.0 e 27. 0 elos de guerra, bem 
como substituídos aquelles que impõem as penas de trabalhos em fOI-tificações, 
carrinho, pranchadas e forca, por ser em inapplicaveis a similhante corpo, attenta 
a sua natureza, pelas seguintes : 

§ 1.0 A ele forca, trabalhos em fortificaçõ es ou carrinho perpetuamente ou que 
exceda o praso de seis mezes, imposta por crimes civis, pela de expulsão do 
corpo com infamia, sendo o réu entregue á justiça civil para ali ser julgado. 

§ 2.0 A de forca, imposta nos crimes simplesmente militares, pela ele arca
buzar. 

§ 3. 0 A ele pranchadas, trabalhos em fortificaçõ es ou carrinho temporaria
mente e que não exceda o praso marcado no artigo 2. 0 § 1. 0 , pela de prisão tem
pararia e perdimento ele pret durante a mesma, a arbítrio do conselho. 

Theotonio de Ornellas Bruges Avila, secretario encarregado ela r epartiçrio-da 
guerra, o tenha assim entendido e faça executar, expedindo os despachos neccs 
sarios. Sala elas sessões em Angra, 19 ele junho ele 1829 . . O Com,?nendadm· Se
bast·ião Drago Valente de B?·ito Cabnlim = J oão José dct Cumlw PmTctz =José 
Antonio ela Silvct 'l'm·r·es = Theotoni? de O?·nellcts Brttges A vila. 

Officio 

ntmo c ex. mo sr.- Coin este officio r eceberá v. ex. a, para a fazer presente ~L 
jtmta provisoria do governo cl 'essa ilha, a segunda via de outro, cujo conteúdo 
agora confirmo, datado ele 10 do corrente, e que expedi, aproveitando a occasião 
ela partida de um navio _que saiu de Liverpool. · 

Sua magestade, attendendo com particular cuidado ao estado d'essa ilha, telll 
determinado que se continuem todas as possiveis diligencias para se lhe enviar, 
nao só os auxílios que cl 'aqui ha meio de expedir, mas tambem reforços de g·ente, 
e ass im espero mui brevomcnte poder aug·mentar o numero dos leaes defensores 
da, ilha, a fim de que a· sua guarnição seja levada ao melhor pé. 

Entretanto o justo interesse que merecem pela ficlelidacle e bravma que têen1 
patenteado, vencendo toda a sorte de difficuldades que as circumstancias hão of
fereciclo, me ob:riga a prevenir v. ex. a que, segundo as noticias ele Lisboa até 30 
ele maio ultimo, parece que se achavam mui adiantados os preparativos de uma ou
tra expedição, constando que iriam mais tropas para se juntarem ás já existentes 
na ilha de S . l\{iguel, tentando-se assim um formal ataque tt· ilha T erceira. Tor
na-se, pois, necessario e de urgencia que a jtmta adapte todas as medidas ele apro
visionamento preciso para ba~dar qualquer tentativa elo partido usurpador; e como 
por mais esforços que este faça, não poclení r etmir mna força que exceda a cl'es
ses fieis defensores, aos quaes a legitimidade ela causa que mantêem dà ele certo 
grande superioridacle, sua magestade fica firmemente esperançada ele que as ten
tativas inimigas c·onh:.o'l esse baluarte ela :fideliclacle darão em resultado o maior 
triumpho para a nossa causa, contando a mesma augusta senhora com fLmcla
mento, que uma vez r epelliclo o pl·imciro ataque, será clifficilimo de nfio impos-
sível, tentar segtmclo . ' 

A apprehensão sempre subsistente ele que possam quaesquer r emessas em es
peci-e caír em poder das forças navaes t]_ue estão n 'esses mares tem-me impedido 
de lançar mão _ele similhante meio para prestar iL jmlta soccorro~ pecuniarios, pelo 
que é necessano que ella empregue o systema, até ao·ora seguido ele sacar sobre 
esk't embaixada, fazendo os saques pelos mais largo: prasos que' poclér obter . 

Felizment~ posso anmmciar á junta que sua magestacle ,a nossa augusta sobe-
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rana continúa a clesfructar a boa saucle que os seus leacs subelitos lhe appe
l:eccm. 
, Aguardo ancioso n(l)vas satisfactorias d'essa ilha. 

D mts gLtarele a v. ex.'' L ondres , 19 de junho ele 1829.-111. 1110 e ex .mo sr. Se
bastifio Drago Valente ele Brito Cabreira.= i11cvrq1tez de P cGlrnella. 

Por-taria 

A junta provisoria em nome ela i:ainha a senhora D. Maria II, querendo dar 
um signal não equivoco elo jtrbilo que causa a todos os fieis portuguezes o dia 22 
do corrente, anniversario o mais glorioso para esta ilha, seus honrados habitantes 
e. denodados defensores a IJrÓ da legitimidade ; dia o mais fausto nas paginas cü~ 
htsto~·ia portugneza, em que triumphou, qual' devia, ~• .causa ela honra e ela rasão; 
deseJando em tudo conformar-se com o magnanimo coração ele sua magestade, 
9-u~ ~1e certo, a termos a ventura ele a gosar presente, alliviaria por tal motivo os 
lnfehzes réus d 'aquellas penas, ct"Ua desculpa fo sse compatível com a segLu·ança 
publica e elo estado : ha por bem conceder percUio a todos os criminosos que se 
acharem presos , segmos ou afiançados por crimes que não tenh~.m parte mais c1o 
que a justiç.a, e ftqnelles a quem nas leis anteriores á sauelavel carta constitucio
nal nfio estiverem marcadas maiores penas affi.ictiv::tJs elo que as ele açoute ou tres 
U.llllos ele degredo para fóra cl:o reino; concedendo igual perdão nos crimes mili
tare~ aos _réus ele primeira clescrçã.o simples que se apTesentarem nos seus res
~ectrvo s corpos clentro ele seis dias depois da publicação d 'es ta, e aos que es
tt;erem nas circumstancias acima indicad~ts, exceptuauclo, tanto n 'es tes como 
n aquelles, os crimes ele r ebellião contra os legítimos· direitos ela mesma augusta 
senhora. · 

As ·auctoriclacles a quem competir assim o façam CUilll]rir e executar, man
dando dar baixa nas culpas e solt~tr os que estiverem nos r eferidos termos . Sala 
das sessões ela junta IJTovisoria em Angra, 20 ele jtmho de 1829. = Presidente, O 
~onwnendadu? · Sebast·iZlo Dmgo Va-lente ele B1·ito Cctb? ·eint = João José ela Cunha 

.l.1 e?'?'az = José Antonio ela $ilva To?'?'es = Theotonio ele Qq·nellas B?·ttges Avila .. 

Ofiicio 

IH. mo . e ex. mo sr.-Ainda que pelo ultimo paquete ele Buenos Ayres não re
cebes~'C carhv ou officio algum ele v. ex. a, espero com tudo não dever attribuir o 
set~ sllencio a falta ele sa;ude, o que o torrra1·ia ainda mais sensível para mim. 
li0Je escrevo longamente em commmn com os meus collegas uma carta destinada 
a subir á augusta p;resença ele sua: magestacle o imperador, o que não me deixa 
0 t~mpo necessario para informar a v . ex. a miudamente elo estaclo elos nossos ne
~ocros; limitar-me-hei, portanto, a chamar a sua attenção para as explicações que 
~~eram logar nas duas camaras elo parlar111ento bri~annico : na dos deputados de 
_rança, pelas quaes v. ex.a verá que ambos os gabmetes teem claralll:ente annun

crado a. mtenção ele não intervirem por meio ela força na contenda exrstente entre 
a senhor:a D . lVIaria -II e o usurpador ela corôa, e já começam a dar indicio ele 
qne aclmtttem a existencia ele uma questão ele direito entre as duas partes. Por-

. ta,nto elevemos tirar o sentido ele todo o auxilio exterior. · 
Em Portugal continúa. a mesma oppressão e a mesma miseria; falia-se c1c no

ba~ e~ecuções, e o numero elos emigrados augmenta. O menor impulso de fóra 
. astana, 110 c1izer de todos, para operar a contra-r evolução ; mas faltando este 
Jlllpt~so não parece que haja valor sufficiente na nação exhausta IJara se levantar 
Por Sl mesma, 

Cheg·ou o momento de se medirem os defensores ela ilha Terceira com as for
ças rebeldes . Ficava a saír ha poucos dias ele Lisboa o ultimo comboio c1e tropas 
para. se j~mtarem ás que j~í. estão na ilha ele S. Miguel, e tentarem o desembarqtte , 
na Terceira. Entretanto já se acha mn consicleravel numero ele embarcações blo
q~leanclo a ilha, e com dor ele coração me vejo no caso ele an~umciar a v. ex.a 
q le jà caíu em poder elos cruzadores o navio em que se achava embarcado o 
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btavo :tlernarclo cl0 Sà, cr~ja sm•te inspira h'este momchto o 1naior rceeio. Deus 
permitta que seja mais bem succeclido o outro navio em que foram embarcados 
o concle ele Villa Flor e os officiaes elo seu estado maior, ôs quaês se fizeram i~ 
véla no dia 5 elo correhte, elo Havre ele Grftee 1. Se elle não poclér chegar ao sen 

1 Eis-aq1.1Í uma breve narrativa elo pro1)rio marquez ele Sá da Bandeira a este respeito, c 
que transmittiu ao conselheiro José Joaquim dos Reis e Vasconcellos pouco antes de se im-
primir o tomo rv dos Despachos e con·espondencias do duque ele Pal1nella : . 

uEm maio de 1829; o marqncz de Palmella tratava em Londres de afi:ctar um nav10 que 
condnzissc á ilha Terceira o conde de Villa Flor, nomeado capitão general dos Açores. 

uProcmava"se üm navio que fosse muito veleiro; para poder forçar o bloqueio que as em
barcações miguclistas faziam á ilha. 

"O major Bm·hardo de Sá Nogueira devia acoh1pai:Jhar o general, ua qualidade de seu chefe 
do estado maior. . 

uDiversas causas demoravam o ::di:cta,mento do navio. 
uN'esse mesmo tempo achava-se fi:mdcada ho 'l'amisa uma escuna inglcl!aquc tomava cwrga 

ele t~Lbaco. e ele outros gen?ros para a ilha Terceira, onde os descarregaria; se podesse escapar 
ao bloqueio. Os seus 1)ape1s de bordo declaravam que se clestinava a Nova Orlcans. • 

uBernardo de Sá pediu ao marqu~z permissão para embarcar na escuna, visto demorar-se 
~\ partida do navio que devia conduzir o general. · . 

uRespohden o inarquez, tj_lle mel110r seria esperar por este, por lhe constar que a escuna 
i1avcgava mal, e poderia por isso sc1' apresada. 

"Bernardo de Sá insistiu, observando que essa eventualidade potleria cln.r~sc tambem com 
lim na vi o veleiro. · 

ui-Iavcnclo obtido o consentimento do marquez, Bernardo de StL e seu irmão José ele StL 
Nogueira, alferes de eavallaría, embarcaram na escuna,. 

uDurante a viagem o capitão cl'esta cmbarcaçào mandou prc1Ja.rar1 a pedido dos passagei
ros, um logar no porão, onde duas pessoas se podesscm esconder. 
. "Chegada a csem1a á vista dn ilha Terceira, foi obser\i'itda unta fragruta cruzrundo na flJl-
tura da villa da Praia, c por ella foi chamada á falla1 e mandada visitar. 

uOs dois passageiros recolheram-se ao logar prepatado, de onde saíram meia hora depois, 
porque o official da fragata qi.ie fôra a bordo achou os papeis elo navio em boa ordem; deter
minou, porém, que seguisse o rumo de sudoeste. 

uAssím se fez, mas poucmi horas c1epois foi vista cruzando em frente ela cidade ele Angra 
a nau D. João VI. 

»Com mu tiro ele peça chamou a esmma, e largou um escaler com geritc para a visitar. 
"Os dois passageiros esconderam-se, esperando voltar em .breve á tolcla elo navio. 
uN~o succecleu1 pot6m, assim, E muitas hoi'as depois foí (\Capitão da cscuE.a cormmmicar

lhes, que a bordo se achavam um official da mariuha. portugucza, oito marinheiros c seis sol
dados·, e que diziam que uavegavam para a ilha ele S, Miguel; porque a embarcação estava no 
ca,so ele ser fl:presaela. · 

;,O capitão deixou üm sacco com bolachas e duas botijas com agtta. 
,,Na cs1)ecic ele cavel'na, e111 qtte os passageiros estiveram oito o a nove dias, havia uma cs

cm·lclão completa, e o pequeno espaço em que permaneciam, era. limitado pelo costaclo elo na
vio, por üma gtancle massa de carv~o de peclr~ e por üma porção de barricas cheias de tabaco, 
as quacs os separavam elo resto elo po1'ão, onde se accommoclavam os marítimos mlguelista.s, 
cujas vozes eram ouvidas pelos passageiros. 

"O dito espaço era tão babi:o, qüe estes; ou haviam de estar clcitaclos ou assell!tados, mas 
n'cstc caso não poclia;m levantar as cabeças. 

uRadssimaa vezes tiveram os paesageiros communicação com o capitão ou com o piloto elo 
havlo. · 

uConheceram que cate havia fuilcleaclo pelo rltido caüsado pela amarra de ferro no acto de 
descer a aucora. 

uHpras depois sentiram grandes pancadae tladas no pavimento imtn:ediato ao porão, e em 
seguida um som de vcrnuua ou traclo, que ihtUcava fazer-se mn furo, para por elle se sondar 
ú porão. · 

''E com cffeito a madeira foi atravessada e o fm·o aberto. Foi por cllc qüc os passageiros, 
tlc}:lois ele tanto tempo, viram a luiz. 

"Por precauçff.o, emq'llanto o fm·o se fazia, clles encheta~n ele carvão um dos seus chapéus, 
o qual a:]ustaram ao mesmo fLuo, e scntii'am o ~hapéu impeUido por uma sonda, que, tendo en
contrado carvão, roi logo retirada. 

I<Dü.rantc a noite segiiinte o capitão da esclina commmúcou aos paseageiros, qtlC cstafô11a 
declarada: boa presa, e que seria descarregada no dia seguinte, e que clle tencionava ir na pro
xima madl'ugacla fallar coi.n o consul.de Inglaterra, para v·cr se haveria meios de os fazm· es-
capar. . ' . 
. ·"Retira'ndo·•sc o capitão, disse Jose de Sá1 que .se fos<Je descoberto pelos miguelistas, se 
lançaria ao mar; ao que se ll1e observo~1 que se fosse descoberto, nada peior lhe lJodcria acon
tecer do que ser ento~•eaclo, e que não era p1'eciso poupar aos executores o trabalho da. op"'-ração. 

uN'esta J?lesma noite foram os dois ])assageiros transferidos para a ca.mat·a ele ré do ·navjo, 
para o que tiveram ele passar, arrastando-se, por mna sorte de mina, aberta pn<ra esse :fim, no 
carvão ele pedra qu€ occupava uma parte do p·orão. 

uEra esta pequena camara o logar ele deposito ele cabos c de vélas da escuna, e cllcs fo-
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destino, :fical'ei ainda mais inqnieto sobre o r;sultaclo elo ataque imminente, pois 
conheç? que falta um chefe que inspire confiança e sirva ele centro ele lmião aos 
nossos solclaclos . · • 

Á vista ele quanto acabo de dizer, pódc v. ex. a ajuizar cla~s clifficuldades con
tra as quaes luctâmos, ats quaes só por milagre poderão superar~se , se sua mages
t~;le o imperador do Brazil não se mostrar como chefe visível ele um partido, que 
l1ao só é o ela sua augusta filha, mas t::tmbem o seu proprio, visto que só elle lhe 
c~eu a e~istencia e só por fielelidade á sua pessoa e obediencia ás suas ordens se 
teem fe1to tantos esforca s c sacrifícios. 

Precisâr111os ele miX'ilios pectmiarios, patra não perecerem todos de wiseria, e 
sustentar ao nienos a ilha T erceira. Preeisãmos d·e embarcações ele guerra para 
~anter as communicações 1 sem o que se torna impossível aquella clefeza. Preci
samos sobre.tuclo ele que o mtmclo inteiro saiba que obedecemos á voz de sua ma
~·es.ta.de o imperador, e 'não somos, 'como a :p.1alevolencia insinua, um bando ele 
LUSLdwsos inimigos da r ealeza, calumnia que ainda mais se acredita, considerando 
qtte nem v. ex.a se acha n,hi considerado como representante ele Portugal, nem 
t~m havido até ao presente da pad e ele sua magestacle imperial a mais leve ma
nDtfestação de que merecem o seu real apreço os portuguezes fieis á senhora 

· Maria II. 
Estamos de novo assustados com a perspectiva elo regresso ele sua mages

~a~le fidelíssima par11 o Brazíl1 o que, se se verificar, dará com tocla a probabili-
(lacle D golpe derradeiro á nossa causa. , 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 20 ele junho ele 1829.- Ill.mo c ex.1110 sr. 
conde ele Sabugal. = JJ~cwquez de Palmellct. 

Carta 

. Senhor : -Achando-se já r mmiclos em Lonch·es os tres indivielnos sobre os 
qnaes r ecaiu, por determinação ele vossa mag-estacle, o encargo cada vez mais 
pen_oso ele dirigir os esforço s dos fieis portuguezes, e ele elefencler a causa e 
?8 !lilteresse da augtlsta filha ele · vossa magesta,cle imperial, cumprimos com um 
lUdts.pensavel clever 1 partici1Janclo a vossa magestacle imperial que desde agora 
?o::rs1clerâmos o conselho ela regencia como virtualmente existente, não obstante 
a 1111possibilidade em que nos achâmos ele notificar a sua insta:llação, ou ele fazer 
em nome do mesmo conselho actb algtml publico e formal, emquanto vossa ma
~·estacle se n~io. digna:r ele decidir as questões, e ele resolver as ~luvi.das que dois 
ü.e entre nós t1veram a honra ele levar em data de 25 de abnl á sua alta con
Sideração . 

A obecliencia com que nos prestâmos entretanto a executar as suas augustas 
orclens, e o zêlo que natnmhnente nos anima, não só pelo serviço ela nossa sohe-
l.·an1 envolvidos em algumas cl'esta8, para evitar que fossem vistos quando se procedesse :i des
carga. 

«No dia seguinte o consul ele Ino·latcrra foi a bordo, em cumprimento dos deveres do seu 
f~·go i e a~ompanha~l~ elo capitão fallou com os passageiros,, a quem cl~sse ctn.e esperava poder 

iel-os sanr elo naVJ.o, pu.ra o que, pelas onze horas ela noltc 1=ccl1ata, 1n a mn baa:co bus-
ca -os,, clevcnclo elles sair ]Jelas j a.ncllas da camara. . . 
t «A hora indicada algumas pancadas n'estas ju.nellas deram s1gnal aos passagmros, e es
·Cs, abündo-as, passaram por ellas com e::-:trema cÜfficuluade, por serem muito pequenas, sendo 
neccssar· · 1 · · b · 1 
1 . ' lO que os mann 1e1ros, que guarnec1am o arco, os pn .. '<assem mms c c uma vez, e com 
ltUlta força, pelas pernas. 
cl' fli «Foram depois conduzidos a certa distancia da cidade de Ponta Delgada, c, com bastante . 
1~. culdade, causada pela agitação do mar, poderam saltar nas rochas vizinhas ao sitio dcno-

tnaclo Rosto de Cão. · 
d f «Ali os esperava o vice·consttl inglcz, o qual depois el e lhes dar armas com que podessem 
n:dencl9r·se, se fosse neccssario, teve a bondade de os conduzir, por ca.minhos pouco frequen

os, R casa ele uma quinta do cousul geral, o sr. vVilliam Harcli.ng Reacl. 
ahi «Este cavalheiro ali estava para os receber ; clles ahi se acharam em perfeita segm ança, c 

eu~ontraram a mais cordial e clelicada hospitalidade. 
«A memoria dlo sr. l~ead cled.icam clles sentimentos ela maior gmticlão. . 

g «Passadas algumas semanas pôde o consul proporcionar-lhes transporte em um !JaVlO ele 
. ~ena da sua nação, em que foram para Inglaterra, de onde de novo pmtimm para a llha Ter

ce?lra, e cl'esta vez podcram ali desembarcar, l:llpcsar elo bloqueio, qne ainda continuava.» 
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rana, lii.as tambem pela nossú patria e na~fio, n~io l)oclem cegar-nos sobre as clif
:ticuldacles que ele dia, em dia recrescem, a p011to quas~ ele obstruir todas as vias 
de salvação para onde lançftmos os olhos, nem tão pouco tleixa cada um. · ele nós 
ele reconhecer sincera e plenamente a sua propria insu:ffic.iencüt para desempenhar 
em tempos t~io críticos a commissl:io que sobre nós devolve, quando se exigiria 
para seguir com· esperança fundada de successo uma similhante ttmpreza, alem 
Llos talentos eminentes que não possuimos, e a con:líi.ançn, se não ela totéblidade, ao 
menos do maior numero elos nossos compatriotas, os quaes, irritados a clivicliclos 
pela m{L forbma, estão bem longe ele c-oncotrclarem na opini[io que formallill de 
qt1alquer dos inelivicluos sobre quem podia recair a escolha ele vossa magestade. 

Rati:ficanclo, pois, o que o ma.rquez ele Palmella e José Antonio Guerreiro já ti
veram a hbnra de represeiltar a 'vossa magestac1e imperial, acrescentarem0s agrora, 
todos tres as nossas ferventes supplicas pará qü.e vossa magestacle imperial de
signe l)essoas mais aptas e em melhores cil'Cumstancias elo que nós pmra compo
rem o conselho de regencia que vossa magestacle mandou instaurar. Emqmllnto, 
porém, esta nossa supplica não póde ser attendidru, não nos eximimos de em.lJre
gar todos os nossos esforços no serviço ela rainha nossa senhora, e ainda 1rrenos · 
nos julgâmos dispensados de levar aos pés do throno ele vossa m.a.gestacle impe
rial a exposição verídica elo estado elos negocias de Portugal, e a opinião que so-
bre elles poclemus formar. ' 

As duas camaras elo parlamento inglez e a camara elos cleputaolos ele França 
acabam ele receber successivamente as explicàções que ha muito tempo se espe
ravam dos seus respectivos govetnos sobre a política que estes gabinetes têem 
seguido e pretendem seguir a nosso respei,to. Na camara dos communs de Ingla
terra declarou mr. Peel, orgão elo ministerio, que não obstante o acto de usur
pação commetticlo pelo senhor infa.nte D . Miguel, o governo brita;unico se nfio 
considerava obrigaclo, nem se achava clisposto a intervir com quebra da sua neutra
lidade na contenéla actualmente existente ácerca ela corôa ele Portugal. Na camara 
franceza; o ministro dos negocias estrangei;ros, mr. Portalis, ·em nm breve e eNi
gmatico discurso que pronunciou, deixou pela primeira vez aclivinhar que os ga
lJinetes europeus n~io se mantinham t~io firmes no reconhecimento da legiti:uniu1acle 
da senhora D. Matia II, qae não aclmittissem a possibilidade de uma discussão 
ele direitos entre ella e o seu c0ntenclor, actescentanclo uma phrase ambígua so
bre a determinação das potencias de manter a paz e de evita~r as revoluções; o 
que indica que, ainda mesmo fazendo votos para o restabelecimento em Portugal 
da oi'dem legitima) desejam ainda mais a conservaçao ela paz. O d.uque de Wel-. 
lington, na camara dos lorcls, depois de defender com bastante violencia e aze-' 
chune a sua conducta pelo que diz respeito á neutralidade que pretende guardar, 
e ao attentado commettido nas aguas da ilha Terceira, que 1n·etendeu justificar 
com frívolos argumentos, disse que o unico meio que apparecia c1e recoNciliar as 
dissensões existentes entre os diversos membros da c;asa de Bragança e1·a wn 
co?17J??'Omisso entre os dú·eitos das duas pa1·tes} ·isto é} ent1·e o dinJito de sue cessão qzte 
semp1·e tinha sido Teconheciclo na EuTopa} de 11ma pa~·te} ·e o cli?·eito que ?'estdtct elo 
assento das côTtes de Po1·tugal} ela outnh. . 

N'esta gradação ele revelações ela política dos dois principaes gabj,l!1!etes ela 
Europa, reconhecerá vossa magestacle imperial, sem que nos seja·necessario apon
tai-as lt sua alta pen.etraçilo, as inten:ções até agora occultas, oty 1~elo menos taci
tas, dos mesmos gabinetes . Reconhecel"iL sem duvida que ainda qua,ndo por a,lgum 
tempo se mantenham interrompidas as relações diplomaticas com Portugal, não 
devemo~ conservar a menor esperauçn ele um nn.xili0 effectivo a favGr ela senh0ra 
D, Mana II, por parte das potencias ·estrang-eiras, nen1 mesmo elos seus bons 
o:fficios. 

As noticias ele Portugal são cada vez m:ai·s lutuos-as. Depois das execuções ou 
assassinatos do Porto, tenll, continuado o systema de tyJ:a;nnia e ele violencia coro 
as numetosas victimas que gemem nrus prisões, e anntu:tci·arn-se ::'~ nação cheia ~e 
terror novos espectaculos tragicos; de taes :noticias deve-se naturalmeNte infern· 
que o clescontetltamento e a miseria aug,1nentà ele dia em dia, e que entre os · pro
prios portuguezés ·até agora illm1iclos se desacredita, e se torna odioso o govel'JJ.O 
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levantado por üma facçã.o perfida e egoísta. Estes sen~imentos, porém, acham-se 
necessariamente sopeados pela acç~io poderosa elo g·overno de facto, e não pa
rece provavel, ao menos por agora, qüe sem 'um impulso externo a nação abatida 
e desanimada ache em si mesma f'orça sufficiente para se libertar elo j'llgo. 

Privados, portanto, ela esperança ele uma commoção espon,tanea e:rp. Portugal, 
e cilesenganaflOs plenamente de que não teremos o apoio com que nos lisonjeava-

, mos elas potencias ela Europa, ficfLmos ~Lbanclonaclos aos nossos recursos, isto é, \ 
a?s. esforços ela leal guarnição que defende a ilha Terceira, auxiliados pelos sub
SlcllOs até agora insufficientes que lhes têem sido remetticlos de Londres, e aos 
serviços que estiverem no caso ele prestar dois mil emigrados, pouco mais ou 
~e~os, que ainda se acham na França, Belgica e Inglaterra, comprehendenclo in
c1imc1uos ele todas as idades e ele todas as classes. 

Com estes fracos meios) assim mesmo ainda não devemos entregar-nos a0 desa
lento, porque a causa a que nos votámos é justa, os nossos motivos os mais puros 
e o nosso proceder isento ele todo o crime; porém como a Providencia muitas vezes 
tem permitticlo o ti·iuropho temporario ela injustiça, ignorâmos qual sedt a nossa 
sorte, e clevcm0s candidamente confessar a vossa magestacle imperial que o seu 
apoio firme, franco e e:ll'ectivo nos parece inclispensavel para a realisação elas es
p~rauças que ainda conservam os bons portuguezes. Quando dizemos apoio c:ffe
Ctivo, não se segue cl'ahi a necessidade absoluta ele que o Brazil faça a guerra a 
Portugal, se a sua politica o desaconselha cl'isso. Mas entende-se que vossa ma
gestacle imperial manifeste sem rel!ruço o interesse que necessariamente toma na 
causa ele sua augusta filha, e se explique para com os governos estrangeiros so
bre este importante assumpto com aquella energia e decisão que tanto augmentam 
o valor .das palavras ele um soberano, e que não poclem deixar ele ser conformes 
aos íntimos sentim<mtos de vossa roagestacle imperial, menos ainda como pae ela 
senhora D. Maria II, ele que como rei e legislador que foi ela nação portugueza. 
O apoio q1,1e submissa e instantemente solicitâmos de vossa magestade consiste, 
sobretudo, em nos não deixar apparecer á face do mundo inteiro como uns poucos 
ele incli!'vicluos· isolados e sem centro, sobre os quaes a calumnia faz recaír os epi
thetos de facciosos e revoluciona.rios, por não se apresentarem até agora cobertos 
elo respeitavel escudo sustentado por ·um braço soberano, e porque se conserva
ranl ~té agora occultas as Oi!:dens expecliclas por vossa magestade e a approvaçao 
que vossa magestacle se tem dignado conceder aos serviços ele alguns d'elles, 
dando logar assim a que os gabinetes ela Europa considerem como actos espon
ta:ueos e quasi ele rebellião contra vossa magestacle im1)erial a execução fiel elas 
suas ordens e os maiores e mais contínuos sacrificios ao serviço ele sua augusta 
filha. . 

Da ilha Terceira. nfio temos noticias ha mais ele um mez, e n'este momento 
as esperâmos com uma ancieclacle tanto maior quanto se approxima a crise que 
eleve eleciclir, ao menos por aJgum tempo, ela sorte d'aquelle u~timo refugio. d.a 
lerulclacle portugueza. As expedições que com grande clespeza e desusada a~tlvl
clacle têem saído ele Lisboa para os Açores, já depositaram na ilha ele S. 1\tllguel 
um certo numero ele tropas, e ficava a saír ele Lisboa com a maior brevidade uma 
fxpedição maior, constandb ele doze embarcações ele guerra ele diversos lotes, e 
~v~ndo pouco mais ou menos mil c quinhentos homens com provimento ele mu-

111ÇOes ele guerra. O plal'lo que se tem formado parece evidentemente ser o de 
b~oquear ~ bombear por mar a cidade ele Angra, ao mesmo tempo que as tropas 
desta ultima expedição reunidas com as ele S. Migt1el, tentarão effeituar um cles
e?lbarque na ilha. Para resistir a este combinado ataque existem na ilha para 
cuna ele clois mil hor11ens de g·uarRição, entrando n'este numer0 os batalhões de 
'Voluntarios e ele officiaes que foram ele Plymouth, e não ha cluvida que esta força, 
s.e for bem dirigida, valendo-se ela vantagem incalculavel que lhe resulta elas for
tlficações existentes na ilha, e sobretudo ela fortaleza ele S. João Baptista, que 
se ,;·eputa. quasi inexpugn~vel, e g_ue se acha provida ele artilheria e petrechos, 
se1a suffic1ente para repelhr a aggressf1o. 

~ede, porém, a responsabilidacle que sobre nós rec~1e, que declaremos que ~s 
hab~tantes ela ilha têem manifestado pela maior parte clisposiç0es cles:favoravew 
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ao governo, e que o modo por que tem estaclo até agora organisado esse governo 
não merece toda a confiança. 

Portanto, estamos cheios do maior cuidado emquanto nos não constar que o 
conde de Villa Flor e os officiaes ele estado maior que com elle saíram do llavre 
no dia 5 do corrente effeituaram o seu desembarque, augmentando·se ainda ma•is 
o nosso susto com a noticia da desgraça que hontcm se recebeu de haver caído 
nas mãos dos cruzadores portuguezes um navio em que se achavw embaTcaelo o 
benemerito e valoroso mnJor Bernardo ele Sá, que se expoz, assim como o conde 
de Villa Flor, e seus companheiros, ao maior de toclos os riscos, tentanclo forçar 
o bl9queio . 

A vista elo que acabâmos de expor, facilmente reconhecerá vossa magestadc 
imperial a que ponto se aúgmentam os nossos embaraços pela falta absoluta de 
embarcações armadas com as quaes se possa, se não adquirir a superioridade, ao 
menos manter sobretudo, . se for cluradouro, o ce:rco da cidade de Angra; e quanto 
o auxilio ele algumas embarcações btazileiras ou pelo menos a permissão de nos 
valer elas fragatas que ha tantos mezes estão ociosas em Falmouth, teria sido util. 
Por este motivo nos_ atrevemos .a pedir a vossa magestade imperial que, a titulo 
ele venda, ele emprestimo, 011 ele qualquer outra maneira, nos forneça as embar
cações de guerra, que só assim podemos haver. 

Termina1:emos assegurando a vossa magestade impeTial que nos nao temos 
descuidado ele tentar toclos os meios IJara obter o emprestimo que vossa. mages
tade imperial nos mandou contrahir, e sem o qual não será possível sustentar 
nem mesmo a attitucle que até aqui conservámos. Algmna esperança concebemos 
ele que as nossas tentativas não sejam baldadas, porém sobre isto nos T<;JsCTvâmos 
a informar a vossa ma.gestade imperial quando se realisem estas esperanças. 

No meio ele .tantas e tamanhas adversidades, temos ao menos a ventura ele 
poder assegurar a 'vossa magestacle imperial que a nossa amada e augttsta sobe
rana gosa ela: mais perfeita, saude e continúa a: desenvolver ele dia em dia as mais 
amaveis qualidades, tornando proveitof;IOS os bem dirigidos êl.esvelof;l das pessoas 
incumbidas da sua educação. · 

Por esta occasião não podemos refrear-nos ele declarar a consternação que nos . 
causa o receio da proxima partida ele sua inagestacle :fidelíssima. para o Brazil, a 
qual no momento presente, quer se considere pelo qne diz respeito á naçfio por
tugueza, quer aos gabinetes estrangeiros, não póde deixar de ter em nossa hu
milde opinião as mais ftmestas consequencias. 

A muito l:].lta e muito poderosa pessoa ele vossa magestacle imperial guarde 
Deus mtútos annos, como clesejâmos e havemos mister. Londres, 20 ele junl'J.o de 
1829. = 11!.a?·quez ele Palmellcb= J.l!f.m·quez ele Valengct =José Antonio Gtte'r?'eÍ?·o. 

* 
Ninguem ig~ora quanto é cli:fficil avaliar as discussões parlamentares por sim

ples extractos, porque as folhas perioclicas e opusculos :la epocha quasi sempre 
desenvolvem, resumem ou interpretam a argumentação elos oradores conforme as 
conveniencias políticas do grupo que representam. A imprensa ingleza, qnando 
deu noticia elo caloroso debate nas camaras legislativas elo seu paiz em 1 e 19 ele 
iunho ele 1829, sobre os negocias de Portugal, seg·uiu iclentica norma ele IJl'Ocedi
mento, omittinclo whigs e .torys os trechos mais essenciaes ela parte aclversaria; os 
jornalistas portuguezes traduziram e commentaram tambem segundo melhor enten
deram, ele fórma que, para supprir quaesquer lacunas, escolhemos escriptos de 
ambbs os partidos, 1.mi.co recurso consentaneo ao plano cl'este repositorio, e assim 
pocler-se-ha fazer o inclispensavel confronto elas idéas de uns e out~·os impugna-
dores. · 

Debates no 1J>arlaJD.ento britannico 

Historia e analyse d'esta discussão e das circumstancias que a motivar:nn 

Posto que a muitos l)Ortuguezes seia familiar a língua ingleza, em que estas 
discussões correm publicas, e elos mais importantes discursos que n'ellas se :6.~~
ram estejam tambem publicacla,s mui fieis traducçõcs portuguezas, julguei todaVIa 
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fazer bom serviço aos meus compatriotas, principalmente aos que &inda gemem 
sob o pesado jugo elo tyranno, em lhes dar d'esüus discussões p&rlamenta.res üm 
e:xtracto breve, mas fiel e circumstanciaclo, por onde a todos chegasse o conheci
mento elo estado de nossas consas, sem os esperançosos enganos elo desejo nem 
os demasiado s temores elo acóvarclamento e clesanimação . A perficlia com que o 
I?;Overno elo usurpaclor fez publicar na Gcbzeta ele Lisboa um extracto infiel e mu
ttlaclo de uma d'estas sessões, me confirmou ainda mais na convicção ele tão 
urgente necessidade. Darei, pois, em breves palavra.s a historia e os termos 
d'esses memoraveis debates, e acaso lhe juntarei algumas reflexões e cxtractos 
do~ documentos officiaes publicados pelo governo inglez e relativos ao presente 
obJ ecto, só tanto quanto é necessario para dar clara icléa ele objecto ele tanta 
monta. 

Fez-se á face cl~li Europa, e Portugal o viu com seus olhos, que apenas 0 jn
fante D . Miguel se declarou usurpaclor, o ministro inglez, assim como todos os 
out1·0s embaixadores elas potencias, se retirou de Lisboa, estigmatisando assim com 
o ferrete da r e1Jrovação e anathema de todos os soberanos da. Europa aquella exe
cranda e nunca vista usurpação . Emigrou uma quantidade ·immensa de portugue
ze~ fieis ele todas as classes, e foram bem recebidos em Inglaterra. Veiu um. em
ba1:x:=tclor ele D . Miguel e não foi acceito como tal, nem apresentado na côrte, nem 
aclmlttido pm· ministro nenhum ele sua magestacle britannica. Chegolt do Brazil a 
senhora D. Maria II, e clescle o momento ele seu desembarque· recebeu todas as 
honras de soberana e o tratamento ele alliacla por todas as auetorielacles a~~s terras 
P?r onde passou, e finalmente ele sua magestade britannica, em pessoa, foi r ece
?lcla na côrte como a nuinha ~·einante ele :Portugal, e tratada com o respeito devido 
a sna qualidade de soberana, mas com particular a:ffecto da parte elo generoso 
11lonarcha seu maris fiel e ma.is antigo aUiaclo. 
. Apesar de ·todas estas demonstrações publicas, apesai: ela manifesta vontade e 

P~rticular affeição ele el-rei, o ministerio, comtuclo, se negou com subterfugios ri
l1iculos e pretextos vfios a cumprir os tratados que comnosco tem ha tantos secu
os, e as obrigações m&is r ecentes que especialmente contrahira n 'esta mesma 
ftl~sU~o }Jelas ~stipulações elil.l que entrára, conjunctamente c_om ~ustria, nas con-
ei enClas de V1en.na em outubro ele 1827 e ele Londres em pneu·o ele 1828, fal
t~~clo poil.· este mod0 ás promessas feitas e obrigações contrahidas com D . Pedro IV, 
~ e1 . ele Portugal, {t lJalavra clacla a D . Pedro, imperador elo Brazil, ás obrigações 
t ~ctt~s mas positivas contrahidas com a nação portu'gueza, ás que ha tanto. con
lahn·a com D . J o?.io VI, e violando emfim tudo qua.nto entre os homens e chante 
c e Deus ha santo e sa.gTaclo .. 

E ste priDcedimento do ministerio britannico, altamente vituperado ele toda ar 
: uropa, fortemente reprovado ele to_cla a: generosa. naçã? ing1~za, que_mmca deixou 

e tomar na causa de Portugal o ;v1vo mteresse de alli~tcla fiel e a.mtga constante, . 
que _Por todos os actos directos e inc1irectos da augusta personagem que a ella 
:P.reslcle se vê que é r epugnante a seu ma,gna.nimo coração, nobres e elevados sen
tt.~entos ; este proceder elo ministerio britann.ico em contradicção com todo o es
plrlto e opinião ele Inglaterra, desde seu mais alto até o mais in:fimo de seus 
J~e~oros , excitou a indignação do parlamento, que desde o principio da actual 

lsessao manifestou em nome da nação sua desaJJprovação ele procedimentos aio il-
e"'ae . d o ·s e 1n ecorosos para a Grau-Bretanha. . 
b~Ietteu-se, porém, no meio a questão catholica, que absorveu toda a attençuo 

:ph ca., e o ministerio, aproveitamlo-se d 'este momento, continuou em sua mar
~e~ repreh~nsivel e a~ciclidam~nte opposta á vontade ~ desejo ~ ela ~a.ç~o que .g?-

na. Entao succecleu o hornvel attentaclo ela T ercell'a, a CllJa prnuell'a not1c1a 
a explosão ela indignação geral ele todo o povo inglez e de ambas as camaras elo 
P~rlmnent? foi tal, que o governo se viu obrigaclo a mandar r etirar elos Açores a 
âsqttaclra mgleza, e a não abrir nem sequer a bôca para desculpar acção tão in
desLllpavel. Os proprios jornaes ministeriaes se calaram, e mn ou cloi5 periodicos 
fi l . o~dres que sfio pagos pelo visconde ele As seca para dizerem injurias á rainlut 
e c ehss1ma. e a seus leaes subclitos, para elogiarem as atrocidades elo usurpacl?r, 

os quaes .são altamente ·desprezados ela nação inglcza, ~.té esses não tivei'am 

--------------------~------' · 



que dizer a favor Ll 'aquelle attentado da T erceira , ele que a inda hoj e se pej am os 
vercl,adeiros inglezes que prezam. a honra e o bom nome da sua patl'tia . 

E preciso advertir aqui, em abono ela vorclacle e fazendo justiça aos minis
tros inglezes, que nenhum el' elles app1~ova o escandaloso proceder de D . lYiiguel, 
nem descu.lva seu s n efandos crimes, ·nem deixa ele conhecer seu caracter p edido 
e abominavel; mas têem sido illndiclos por um monstro de ingratidão, que, de
vendo tudo quanto é a Portugal, 6 o maior e mais sangn.inario inimigo de Portu
gal. E st e homem p erverso, · irritado de que em 1820 a nação portug-ueza o não 
quizesse acceitar por vice-rei e bachá absoluto, cujos poder es obrepticiamente tinha 
extorquido á timidez do animo do senhor D. J @·ão VI; estimulado ele que em 1824 
o partido leal e amante do r ei o não deixasse consummar a traição pmrricida em 
que tinha conspirado com o infante D. Miguel; v exado, emfim, ele que em 1827, 
apesar elas intrigas do bispo ele Vize"Ll e ele outro ministro ele horrorosa e cleploravel 
m cmoria, lhe não deixassem tomar o commanclo do exercito e destruir com elle 
a carta e a auctoriclacle do senhor D. P edro IV, a quem tem ineconciliavel oelio; 
este homem, indigno elo honrado nome inglez, tem enganado constantemente o 
ministerio britannico e o t em estimulado e IJosto de má fé contra o partido leal 
portug uez. Por t er resieliclo longamente eni Portugal e o supporem ver sado nos 
negocios ele nosso paiz e b em informaelo de tuclo o que n'elle se passa, facilmente 
o acreditam. E ste homem, que em 1817 assassinou o nnico gen eral poi'tugHez que 
nós tínhamos , pelo ciume elo sua g·loria e elo amor que os portuguezes lhe vota
vam, complicando-o em uma conspiração Ílm•ginaria, que, se em alguma parte 
existiu, não entrava ele certo n 'ella o illustre gen eral portuguez; este nosso cruel 
inimigo tem feito crer ao min1sterio britannico que a nação portugueza toda quer 
a D. lYiiguel, que o partido leal é um partido disfarçado que não quer senão fazer 
uma republica, e outras ridículas mentiras , que em P ortugal, sobre indignação 
excitam riso, mas que n 'um paiz estrangeiro r ecebem cr edito ele quem não ouve 
p essoas melhor informadas nem gosta ele as ouvir. A pesar ele provas tão evielen
tes como sti.o as de ver em exilados e proscriptos o marquez cl·e P almella , o conde 
de Viila Real e tantos outros fidalgos que se oppozeram á constituição de 1822; 
de ver em grande parte ela primeira nobreza, bispos, clero, rclig·iosos, magistrados, 
pessoas de todas as classes, j erarchias e opiniões, umas na proscripção, outras no 
exílio, outras nos carceres , muitas emfim no caelafalso t estemtmhar em com tantos 
saorificios, sellarem até com seu sangue a incontestavel verclacle el e que 'a nação 
portug ueza permanece fiel 'ao seu r ei legitimo, e detesta o usurpaclor que uma. 
pequena facção, sómente forte da tolerancia ingleza e auxilio h espanhol 1 sustenta 
no throno ; ap esar ele tudo isto, fecham os olhos á verdade, e não quer em confe~J 
sar que se deixaram iiluclir por elle. Talvez o ministerio inglez já hoje conheça 
que a nação portug ueza detesta D. lYiignel, mas não quer ainda confessar e1ue se 
enganou. 

N'aquellas icléas e supposição tinha mandado um embaix ador extmorclínario 
ao senhor D. P edro para o induzir a ceder dos clirei1ios seus e ele sua aug·usta fill1a, 
r econhecer D. lYiigLtel com condição ele que elle casaria com a senhora D. lYiaria I1 
e daria geral amnistia a todos os leaes por sua causa comprometticlo s. O senhor 
D . P eelro· r opelliu, como á sua dignidade e nobreza ele alma convinha, tã:o inde
cente proposição , solemnem ente declarou que nn.uca transigiria com o usurpador 11 

e agora acaba ele reiterar esta solemne promessa {~ face de todo o mundo em sen 
discurso ela abertura ela sessrLo orclina.ria elas camaras brazileiras 2• 

N 'este estado ele causas o ministerio inglez, incerto em s1:1as deliberações a 
respeito de P ortugal, sem vontade ele auxiliar a causa legitima, sem animo de 
proteger ab ertamente a usuepação, envergonhado elo que t em feito, r eoeioso da 
opinião de toda a nação ingleza 1 que o accusa e r eprova seu p JJ·ocedimento para 
comnosco, corr ido dos vituperios e affTontas ele que toda a Europa justamente o 
cobr e, contielo e su~jugado pela deliberada e conheci 1a vontade elo animo r eal, 

1 Transcreve o cliscmso ela clepLltação portLlgncza presidida pelo :conde el e Sabugatl e a 
resposta do imperador, que já mencion[tmos n 'estc tomo, pag. 192 e 193. 

2 Segue a falla do mesmo soberano pronunciada na abertJ.u·a el a assembléa Jegisbtiva em 
3 ele maio. 
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vacilla em seus pr~j ectos e nrLo assentou (apesar de tudo o que se diz e pretende 
fa,zer crer) no systema ele politica que lhe cumpre seguir a resp eito de Portugal. 

Discussão 'lln. mtuu1r1t <lo~ communs 

, Tal é e com pouca diiferença era o estado elos nossos negocios quando a in
~tgnação publica, tendo chegado ao mais alto grau, os pares elo reino e deputados 
1nglez es, como orgãos legítimos ela naçã,a1 julgaram ele seu dever instituir um 
e:-ame publico cl' estes neg0'cios, e ctb1·i1· (para assim dizer) devassa sobre o proce
dimento mysterioso e inexplicavel do govemo a respeito ele Portugal. Com effeito, 
lord Bollaml na camara elos pares e o muito honrado sir Ja.mes Mackintosh na 
~os comm1ms, anmuci::lJl'a.m que íam faz er mna indicação sobre esta grave mate
na, exig·indo elo ministerio todos os documentos a ella relativos para clesaggravo 
do credito nacional e justificação ou censura elo mesmo ministerio . 

. Conchüu-se emfim a questão catholica, em que o govemo cedeu ele sua antiga 
e ~nveteracla t eima, acloptanclo a opinião geral da nação e elas camaras (que n 'um 
patz como Inglaterra sempre vem a triu:mphar por fim) em favor elos catholicos, 
apesar elo s sentimentos e opiniões pessoaes do duque de W ellington, ele m,r. Peel 
~ o~ltros membros d 'elle ; e no 1.0 de junho sir James Mackintosh apresentou sua 
Incltcação a r espeito de Portugal, que sustentou, abrindo a discussão com um longo, 
profundo e en (3rgico discurso , em que estabeleceu todos os princípios, narrou to
dos os factos e clesenvolveu todas as circumstancias ela actual questão ele PortugaL 

Este memoravel discurso, que tanta honra faz ao nobre e generoso coração elo 
orador como a seus :vastos conhecimentos e profimda e sfi'. política ; es ta energica 
~efeza. da humanidade opprimicla, que, prommcíacla a favor ela índepenclencía e 
h_b~rdade portugueza., é todavia eminentemente britannica em sentimentos e prin
Clp!Os, foi já traduzida e publicada em portuguez na sua integra, e portanto julgo 
escusado repetil-à aqui . 

. Para não quebrarmos, porém, o fio cl'esta narrativa, direi que o nobre orador 
Pnmeiramente fez ler as passagens elos discursos do throno na abertura e encer
ramento ela sessão de 1828 e abertura da presente ele 1829 1, em que sua mages
tacie britannica declara que á swbecloria do senhor D . P edro competia adoptar o 
qtte :nais acertado fo sse para r estabelecer a paz e segurança ele Portug_al. Fallanclo 
~epo1s. na política geral de Ing•laterra, que accusou de falsa e errada, veiu á ques
t~o prmcipal, a portugueza. Mostrou que ha cinco seculos e meio está Portug·al 
~gado com Inglaterra sem nunca lhe háver custado uma guerra ou perigo cl'ella, e 
.avendo sido já tres vezes invadido por lhe permanecer fi<;Jl. Que esta a.ntiquis
~tma allia.nça é tal, que faz parte do systema da Europa. Que este antig·o all~ado 

a Inglaterra estú succumbiclo á usurpação ele um monstro, e que seu legitimo 
so~erano, por Inglaterra r econhecido, por el-rei da Grau-Bretanha estimado e fes
i~Jado, está todavia privado de sua corôa e implorando o auxilio de seu uRico al
taclo. Que a Inglaterra, concorrendo para que D. Pedro se fias se n 'aquelle mal-

:ado, tendo tomado parte tão a.ctiva nos arranjos de Portugal, está obrig[].da a 
so~correr sua legit.ima ra'inba e a expulsar o intruso . Sir James Mackintosh exige, 
P018 , todos os clocumentos relativos aos negocios de Portugal, para que se veja 
qua;l ~em siclo o proceder do ministcrio. Passa depois a fazer um resumo cirCl.ul1-
stan~Iado ele toclos os acontecimentos, para explicação dos quaes pede c'liquelles 
~ape1s a~ governo; começando desde o tratado ele agosto de 1825 até ao attentaclo 

a 1'ercemt em 16 ele j ~meiro do corrente anno ele 1829, mostranclo claramente 
<:J.~le a InglatClT2L se1npre interferíra nos negocios ele Portuga.l, e que n 'este nego
~10 actual tanto interfm•íra, que se ligúra por esses actos a não poder abster-se de 
lt1terferir agora en1 favor da j t<tstiça. Ex:poz depois as atrocidades do monst'L'O 
ltsurpador ela corôa, seu oclio à Inglaterra, s<?us crimes, sua p erficlia; e concluiu 
com 1 . a· :una m tcação para qne se apresentassem aquclles mencionados documentos . 

A accttsações tão fortes, Hto provadas, tão innegavois, pouco ou nada havia 
que r esponder. 
, Mr. P eel, o ministro que se achava presente, mui bem o conheceu; mas, ape
sar ela íntima convicção ele sna alma, foi obrigado por sua posição a defender o 

1 
Co}JÍa o trecho com rcfercncia. a Portugal, que publicâmos n 'outro logar. 
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governo. Fel-o em ~1m longo discurso, em que manifestamente se viu a lucta elos 
sentimentos internos e clara convicção do homem honrado e leail servidor de el-reí 
seu amo com o cleve1· de cú·wmsbctncia que n'aqueUa occa.sino pesava sobre elle. 
N'este discurso tratou .de sustentar o principio ela nl'io interferencía o melhor que 
p6cle, de illudir a questão das obrigações elos tratados, e não menos estrictos deve
res que resultaram cbs convenções e protocollos de Vienna e Londres de 1827-1828. 
Declarou que o systema do governo brita;nuic0 era penuamecer neutpo n'esta q_ues
tão de Portugal, para o que deu suas rasões o melhor 'que pôde, que não foi bem; 
mas declarou positivamente e em fonuaes pa,lavras qtl.e Inglatm·m tinha ?'econhe
cido a senhom D . J.VfaTia li como minha de Po1·t~tgal; qzw e?"Ct uma incligniclacle e 
cleshom·a pcwa lnglctte1··ra que D. JJ!Iigttel não ctmnp1·isse as estipttlctções qMe tinha 
contmhiclo sob Ct sancção d' ella ,· tratou a D. Miguel como USU?jJctdo?·~ declarou qruc 
seu governo era um geverno de facto~ e que Inglaterra o, não reconhecia senão 
oomo tal. Qt'lanto El!O horr.ivel attentado da 'rerceira, mr. Peel procurou clesculpar, 
ou pelo menos disfarçar, a responsabilidade do ministerio, allegando o principio 
da neutralidade, que não permittia saír uma expedição militar elos portos de 11ma 
naçr:o IJ.eutt'a; e proctU'::mdo lançal' sobre os ministros portnguez e brazileiro.s, e 
seu proceder n'este caso, t\111l.a parte do odio que tal attentaclo e:s:cit01.1,. Não se 
podendo comtuclo negar á a}JresentaçfLo dos documentos requeridos, acabou con-
vindo em sua publicação. . 

A este discürso, todo incoherente e cheio cl!e absuxdos, que, apesar elos talentos 
do ministro, não podiam deixar ele existir, vista a repugnancia ela verdade, ela 
justiça e ela íntima convicção elo orador com o que e~ra, obrigado a, enunciar, res 
poncleu o celebre deputado mr. Broughmn, reitor ela uuiversidacle ele Londres, e 
um elos mais· famesos escriptores e oradores inglezes. 

Mr. Brougham começou clistingtünclo claNtmente e esta1belecenclo a icléa pre
cisa elas palavras inte1jel'encia e não inte?je?•encict ele q1.1.e o ministro til4ha abusad07 
c0n.funclinclo-a e embaraçando-a por asHim lhe convir. ecO púricipio ela não inter- · 
ferencia (continuou elle dizendo} era -uma regr~ geral, mas não sagrada e infle
xível; q-ue havia ca,sos em que esta 't'egra tinha e:x,;cepções, e qtle o estado ele um 
pai z podia chegar a tal ponto ele anarchia (como o em que agora se achava :Por
tugal) que f?sse indispensavel aos outl•os governos o optar entre um elos partidos 
e desviar-se da neutralidade . Que, porém, o de que elle accusava o miiÜsteri@ 
não era ele nUo querer interferir, mas ele haver interferido, e que lh'o ía provan. 
E aqni discorreu por toda a serie ele innegaveis interferencias que Inglaterra exer
ceu em Portugal desde a outorga ela carta trazida por sir Charles Stua;t·t até ao es
tabelecimento da regencia ele D . Miguel. c<Temlo feito tanto (continuou elle), tinha
mos nós liberdade ele parar? Tendo sido nós · os auctores elo que em Portuga~ est{• 
acontece11clo, causadores das desgraças que o afRigem., nãG> estam0s nós obrigados 
a ir salval-o? Os que padecem nas garras ele D . Miguel, pa,clecem por haver se
guido nossos conselhos, padecem por nossa causa; e por.tanto estamos obrigados 
a interferir em favor cl'elles, para o que nEio precisâmos exercitos nem armadas, 
basta o peso de nossa influencia e a a;uctoriclacle do nosso nome)). Continuou di
zendo que tinha ouvido com m1'lita paciencia a f4lla de m:t·. Peel, ·mas que. nero 
uma só palavra achava n'ella que podesse justificav o governo e responder aos 
argumentos de sir Jamcs JYiackintosh. Tratou depois elo attentaao da 'l'e1~ceira, e 
provou exuberantemente c1ue n'este caso o governo inglez tinha interferido, mas 
em favor ele D . Miguel e contra a senhor&~ D. Maria II; e concluiu clizenclo que 
é verdade que elle amava ainda _mais a paz e a integridade elos 1~rincipios cl0 que 
detestava a tyrannia ele D. Miguel, e que antes desejava que o castio·o ele tama· 
nho facinoroso lhe fosse dado por quem justa~ legal e clevida:tnente ólh'o póde _c 
deve dar, que. é a nação que el~e tyrannisa e opprime ; 1nas que, todavia, os c111~ 
mes. de D: 1Yhguel e os padeCimentos elo povo portuguez, e a intcrferencia ate 
aqtu exerc1cla por Inglaterra l11e c1ão a ella direito de interferir agora e de o cles
penhar da altltra a que por tl:untos crimes subiu. 

Mr. Huskisson, de1Jois ele varias observações, cbnchtiu apoiando a proposição 
' de sir James JYJackintosh, para que se apresentassem os clocmnentos pedidos. c1Ap· 

pareça (cli,.se elle) appareça D . Miguel á face e1a Efuropa em seu verdadeiro ca-
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ractei:, n'esse caracter em que para todo o se:a1pre o estigmati.sadt a posteridade. 
Quanto mais conheciüo for ess.e malvado, mais probabilidades terá o infeliz Por
tugal ele ser libertado ele sua horrivel dominação>>. 
. Mr. Gurn~y apoiou tambem a indicação, e accusou ~ . governo de ]_!Jretencler 

amcla arraujar o incestuoso casamento do usurpaclor com a legitima rainha, com 
escauclalo da humanidade, da religião e ela moml. 

Mr. Peel respondeu que o governo britannico não tinha recentemente feito 
proposição alguma para se efi:Êlituar o complemento elos esponsaes entre D. Miguel 
e D. M~ria, nem em nenhum tempo fizera tal proposição, excepto quando havia 
confonmclacle e cordial cooperação elo imperador do Brazil para isso . Desde o mo
IUento que o imperador declarou oppor-se a este casamento, todas as negociagões 
:la Qarte elo govemo inglez a este respeito cessaram. Nem jamais se renovariam . 
senao com pleno consentim6nto e em cooperação com o imperador do Brazil. 

Lorcl Palmerston, em um brilhante e eloquentissimo discurso, sustentou a mo
lão, aocusou asperamente o governo, expoz os direitos ele D . ]\faria, os crimes 
~ 0 ustu:paclor e a estricta obrigação em que a Inglaterra se tinha constituído ele 
lllterfenr em favor elo soberano legitimo e. contra a usurpação. . 

Estando traduzido e publi.ca~lo em portuguez este eloquente discurso, clispen
sa-me ele deduzir mais por extenso sua materia. 

O chanceller do exclzeqtte?"1 como membro elo ministerio, tratou ele o desculpar 
com os perigos e receios de uma guerra, que o govemo devia evitar e que podia 

· ser .Prejudicial a Inghvtena. · . · 
E com esta pueril desculpa este unico oraclüi· defendeu o ·governo. Tal é a 

força ~a opinião publica em Inglaterra sobre este assump~o, t~o. tm~nime é ella, 
que mngztem mais em toda a camara, nem os membros mats mm1stenaes se atre
V'eraiU, a justiilicar não digo, mas nem sequer a clesctllpar o .governo . 

Nem os mesmos ministros fallaram contra a moçf~o, que tmanimemente foi ap
provacla . 

. 'il'al foi o resultado ela primeira discussão do parlamento sobre os actuaes ne
goc10s rle Portuga,L D'ella se viu que é impossível resistir á opinião em um paiz 
~lcle ~lla tanto impera, e que, seja qu~l for a n;uí von~acle cl.o actual ministerio,, 
i le nao telill força para proteger D. M1guel. A 1mmecl1ata cliscussão na camara 
c 08 pares o acabará ele demonstrar. 

Documentos III>resentltdos pelo minlsterlo l11glcz 

l Forçado pela tmaniniiclacle ele votos ela camara elos communs a produzir os 
c Oetnnentos elas negociações com Portugal, o ministerio apn~sentou em ambas f.tS 

ca:naras (mas só á elos pares no dia 19 elo mesmo mez ele junho) os referidos pa
pe1~, sendo integras . ele uns, extractos ele outros, e suppriminclo completamente 
~tut_os d'elles. Darei, para iufO!l:mação elo leitor portuguez, uma icléa ou resumo 
succtnto cl'estes domm1entos interessantes. 
til· Consta esta c?llecção ele cloclimentos ele seis parte.s. A I c?ntém extl:actos mu
S a,dos chu corresponclencia elo governo inglez com s1r \Tf.. A Court e sn· Charles 
t .tuart a respeito ela outorga c jtu"amento ela carta. N'esta parte é notavel o ex

. cl~'tcto ~· 0 7, em que se vê manifestamente o conselho claclo loÍ nação portugli.eza 
acce1tar a carta. 

V'ol A n :parte ~ contém .os protocollos ele ':ienna e mais pap~is o'fliciaes r~latiYos {L 
c>" ta elo mfante D. lVItguel e sua regenma. N'esta parte é chgno ele espec1al atten
(101 ° officio elo príncipe ele Metternich ao p;L'incipe de Esterhazy (appenso 6 ao 
il.~1uso A em n.0 15), em que clá parte ela conferencia ele sua magestacle o impe
)~O or ele A\lSt,ria ~om o infante, na qual solemnem~nte e esp~nt~neamente lhe 
~· hnetteu que hav1a ele guardar a carta; ela conferenCia cl' elle pnnc1pe ele Metter
<: :? . com o mesmo infante, e outras pa,rticulariclacles que mostram a má fé, hypo
ts~a e perversidade cl'aquella alma traiCLora. A carta ele 19 ele outubro ele 1827 

1; :ufante ao senhor D . Pedro IV é já conhecida em Portugal, assim como a ela 
a esma data á senhora D. Izabel Maria, então ,regente, mas não é tão conhecida 
cl qtte elle escreveu a sua magestade britannica em igual data (appenso 3 ao in-

uso Bem n. 0 15), em, que lhe pa1·ticipa ter acceitaclo ::t regencia e logar-tenencia 
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do reino, e declara, formacs palavras, que o j711n q1te se p1·opõe é (diz elle) de rnante1· 
invct?·iavelmente a trcmqtdltidade e boct 01·dern ern P01·tugal po1· meio das institnições 
Oldo1'gaclas yelo impe1•adoT e q·gi Q1U3'1.t i1·mão j Úlstitttir;ões qtte estm~ ji1·memente ?'esol
viclo a Jc~zm· ?'espeitcw. 

O protocollo de Vienna -de 23 ele outubro do mesmo ann0 1827 é notavel pela 
communicação official que n'clle fez o príncipe de Metternich, de que sabia que 
tinham sido mandados a París varias agentes elos rebelcles portug-uezes para pro
curarem ali ter accesso ao infante para tratarem com elle ele nma insurreição que 
se havia de fazer em Portugal a :fim ele destruir a constituição e proclamai-o rei; 
e que elle príncipe ele Metternich sabia tambem por Hespa,nha que existia este 
criminoso projecto . AcresceE.tou mais o príncipe que o p1·op1·io i?ifante fôm o p?·i
mei?·o que lhe fallou elos q•eceios q<w n'este ponto t·inha) ~ que lhe most1·á1'Cb grande cle
sr:jo ele que se adaptassem meios capazes ele ·O p1·eveni?·. 

A proposta elo príncipe de Metternich e elecisão dos ministros conferentes se de
cidiu pedir ao infante que escrevesse a sua magestaele catholica~ informanclo-o ele 
sua resolução, e pedindo-lhe que tomasse medidas para conserva,r a tranquillidacle 
da península, e .fazer saber aos emigrados quanto elle infante desapprovava seus 
criminosos projectos . Esta carta não é conhecida .em Po1tugrul senão de mui pou
cas pessoas, e não será inutil transcrevel-a aqui por inteiro i. 

A III parte d'estes documentos contém officios ele sir l!"'~rederick Lamb escriptos 
ele Lisboa sobre os pToceclimentos ele D . lYiiguel ali . A primeira cousa que sa,lta 
aõs olhos n'esta parté é que nem um só officio, nem um extracto, nem uma linha · 
se publicou elos despachos que a sir Freclerick escreveu o ministerio inglez ! Qual 
será o motivo? Creio facil adivinhai-o. Estes documentos nada contêem que todo 
o publico portuguez não saiba. Só advertirei no incluso em n. 0 28, que é tracluc
ção da pretendida representação ela nobreza a D. Miguel, pedindo-lhe que se faça 
rei, a calumniosa obrepção com que n'este infame papel ·se inseriu a.leivosamente 
o honrado e illibado nome elo marquez ele V alença, que, por se não querer aviltar 
a fazel-o, foi proscripto, exilado, e confiscados seus bens pelo usurpad0r. Sei eu, 
sabe todo Portugal, sabe D. Miguel q11.e o marqnez ele Valença não assignou tal 
papel. Mas qlMm e pa1·c~ qlhe inserü1 seu nome n'esta t?·acZucção ingleza'J 

Na parte IV se incluem as commttní.cações com o marquez ele Barbacena sobre 
o auxilio pcdiclo á Grau-Bretanha a favor da senhora D . Maria II. A primeira 
cl'estas notas (n.0 35) é do . dito marquez ao conde ele Aberdeen, e julgo impor-
tante dal-a aqui por extenso 2 • • 

Este monumento, que sedL eterno e ha de passar á historia, elo zêlo e efficacia 
elos que têem tratado a causa ela soberana e elo povo portuguez, basta per si para 
desmentir todas as cahunnias e intrigas com que mal inten.cionaclos e mal inf01•maclos 
preteneleram pôr nocloa em seu crocli.to. A resposta elo conde ele Abercleerr é frívola 
c não contém senão o que em phrase vulgar chamâmos clesculpas de mau· pagador. 

A v parte d'csta collecção inclue as communicações do duque ele Wellington 
com os marquezes de ·Barbacena e ele Palmella sob~·e as tropas e cleposito de Ply
mouth, etc. 

D'estes officios é patente a boc~ fé com que o m.inisterio britannico insistiu eD1 
chamar expedição contra a Terceira o regres·so ele emigrados portuguezes, que, 
havendo saído ele ttma JX~?·te de Portugal occupacla pelo usurpaclor, voltavam a 
Otttm que permanecia fiel a sua legitima soberana. Tambem por elles é manifesto, 
e especialmente pelo despacho ele 20 de dezembro ele 1828 do marg_uez ele Pal
mclla ao duque ele Wellington (incluso 10, A, em n. 0 37) quão falsa e calumnio- . 
~Lmente o dito marquez ele Palmella foi accusaclo ele haver engann.clo o governo 
inglez sobre o destino qu~ _levavam as tropas embarcadas em Plymonth. N'este 
officio elle lhe declara positivamente que é pant a Terceira, para · a Tel'Ceira su
je i ta á sua auctoriclacle, ~ue sua mag·estacl~ ficlelissima manda aquelles subclitos seus; 
Nenhum homem que amcla tenha nas ve1as um resto ele sangLle portuguez podera 
ler o officio elo marquez ele Palmella ele 28 ele dezembro· ele 1828 e resposta elo du
que ele Wellington ele 30 elo mesmo, e a réplica elo marquez em 2 ele janeiro (12 .0

, 

1 Está a pag. 908 elo tomo m. 
2 V cja-sc tomo v, pag. 4G9 c 475; o auctor do opusculo transcreveu-a, porém, em frn,nccz. 



1.3. 0 e 14. 0 incluso em n. 0 37) sem estremecer de despeito, vendo trio acintosa per
stste:n,cia na inj nstiça, ele um a parte c tão nobre persevenllllÇaJ e dignidade ele ou
t~·a . A vista cl'estes tres clocumentos nenhmna duvida póde resta.1' de que é mani
festamente fulso o dizer-se (como, por exemplo, no 'nmcs se asseverou) que o 
procedimento do embaixador portuguez não fora franco, leal e eminentemente 
verdadeiro. Os emigrados íam para a illn.a Terceira, lXtra a i~ha Terceira se çle
clarou que íam, e é preciso faltar impudentemente á verdade para asseverar que 
se havia {jngidó mantlal-os para o Brazillevaa.~do o destino ,dos Açores. . 

A vr e ultima p~"J.rte cl'estes documentos contém a corresponcleucia do capitrio 
Vvalpole com o ,general Saldanha, que assaz tem girado na Europa para 0terno 
0,P})robTio, não ele certo dos portugnezes, O protesto do ge11,eral SaJclaJ1ha foi omit-
ttclo veios ministros! I ! . 

DiRCUiJSílO 11!\ l!fi .!lliH'J\ do~ vnr~~ 

Tal é o resumo do que se contém n~ collecção de documentos apresentados 
!)elo ministeri0 em amb,as as camaras elo pa1•lamento, erp. execução do que na elos 
Gommuns unanimemente fôra vencido . 

No diq 19 ele junho o conde de Abercleen poz sob1'e a mesa da camara dos 
pares e:>ta collecção, e por este motivo começou 11ma discussão cspontanea e n1io 
esperada, que mais mostra qLJ.al é em Inglater:ra a geral opinião sobre estes ne
gocias em todas as classes. 

O marquez ele Clanl'icaJ:·cle começou expressando seu pczar ele que Q governp 
não tivesse communicado mais ceclo ao parlamento todfl. a iufonnaç'l'io que [!. este 
respeito havia. Que nunca a,s r elações estrangeiras de :j:ng:lat~:J l'l'a reclamaram mais 
11- attenção elo padamento elo ql'fe agora. E aqui o nobre lOJ1d fez; a compa.ração do 
~st~'clo 'da politica ingleza :p.o ' n1-inisterio ele m~·· Canning com o actual. ((No pr.i
lll.en·o (disse elle) E.ossos conselhos 13ram r espe1taclos, q,gora todos os menoscabam 
e desa.ttemlem. Pa~:.ecerá odioso talvo"' estabelecer esta comparaçã.Q i maJS involun
tariamente salta aos olhos da nação que o ministerió actual se clesviou elo systema 
ele P.olitica adopta,clo por scu ' illustre ' predecessor. Em vão se esforça o g·qverno 
por JUstificar sou procedimento a respeito ele Portugal com a doutrina ela não in
terferehcia. Esta clontl'ina é sft e ·pruclente, mal'! tem excep.ções em sua. pratica 
geral i clemasimla~ vezes nos temos afastado d' ella antes dos tempos ele D. Miguel 
vat•a só agora sermos tão estrictos em sua observancia em proveito cl'esse usur
pador. É claro, pois, que a Inglaten:a só aclhm:e a estn,s cloutrinas em favor d'eJSte 
pe1·verso, pois tão claramente cl'ellas nos desviámos fazendo fogo ·sobre os Stlbclitos 
Qe D. Maria na Terceira». O nobre mq.rquez proseguiu que cl~!Sejava saber qual 
era a intençfio do governo a respeito de D . :Migl~el. Pretenderiam elles r-ecopl:J.e
cel-Q? Giram 1:umores ela mais esaanclalosa natmeiZa a este -respflito; qu.e o go
verno britanniCO trata ele effeituaF O casamento ele f}. lVIaria cpm O USql;paclqr da 
8~l-~ corôa. ~<Confio (acrescentou), para ho~ra ele Inglaterra confio aincla, . que este 
l'l'llUop não seja verclacleiFo; mas, a sel-o, direi qlle p11oceclimentp de mais profl.i
gada e abominosa natureza nunca foi SRQ.ccipnaclo pelo gabinete bri tannico »· 

~ord Abei>cleen sustentou, em 1:esposta, o priE.cipio ela n?io interferencia e neu
~;altd.aele i disse que o fatal acontecimento da Tera.eira f0va dura c~:mr:; .eqllencia 
Deste. pFincipio i que o go:ver~o ing-lc:z; não t.inha parcialidade alguma }Ja:r~ com . 

· lV.hgu,el, mas que sómente queria ser neutro na contenda. Qu.e ql.loanto ao ca
~am~nto ela rainha com D. lVIiguel, e13ta medida não era p1:oposta pelo ·governo bri
tanntco, ainda que a julgava propria a conciliar o·s partidos, etc. 

Lorcl Hollanll, depois ele combater vigorosamente os princípios A política gera.l 
~0,. governo,. de expor sua irreflexão e impropriedade a. respeito do~ negocias :~o 

llente, vem emfim á quest~o portugueza. «Quanto a Portugal (cl1sse elle) mw 
entral,ei minuciosamente n'este ponto . Ainda que J,Uui profLmdamente se interessa 
0 :meu coraçfio n'este objecto, n~{o estou comtudo pre13arado para instituir tuna 
~ccusação formal ou censmar cleclaraela.mente o ministerio por seu-proceder i mas 
ce-vo di~er que n'este, assim como em tocil.os 0s outros pontos, todas as nossas es
~erauças falliram, e. as consequencias el'este faHimento (ou prpeeclesse elle de nos
sos actos ou nã0) foram taes, que não ha homem que preze a honra, a salvação 
e 0 credito de Inglaterra que as não · deplore com profunda magua. Fóra com es-
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sas tolices de n~Lo intcrfcr ncia com Portugal. O guc é toda a historia tle I:ngla
tcrm senão uma seri e c1e intm·fereneias em Poxtugal?Vá o nobre conde (ele .i)..ber
éleen) dar busca a to elos os archivos ela sua secretaria i traga o meu nobre amigo 
(duque ele W eUington) á memoria os successos acontecidos em sua vida, c que 
venham fatiar depois, se quizercm, em não.interfcr ncias com o governo ele Por
tugal. Nós temos interferido na suecessão ao throno e até em mudanças de minis
tros. Em sumn1a, a nossa historia toda é a historia das interferencias em Portu
_gal. Todavia o nobre lorcl (Aberdeen) prometteu duas cousas á camam o mmo 
passado . Uma foi quando aqui vciu suspirando por occasião opporttma de explicar, 
com segm·ança, todas as transacções c expor todos os projectos do ministerio, e 
asseverando que, apenas essa occasião chegasse, o governo se explicaria de ma
neira que ainda em cima havia ele receber o applauso e approvação doparlamento. 
A utra cousa que o nobre lorcl promettcu à camara foi que o governo havia ele 
manter a mai.s cstricta neutralidade . Quanto á primeira é forçoso dizer que o no
bre lorcl não remiu seu gage . Se queria seT coherentc, devia ter-se opposto a to
das as indicações para communicação ele documentos até se achar pTompto para 
dar explicações plenas e para communicar ao parlamento todas as te1Jções do go
verno n'esta materia, e participar a s. s .ns os cfficazcs resultados da iutercessfio 
britannica com os differentes ramos ela casa ele Bragança i e quando emfim essa 
occasião chegasse ele tt1do comrotmicar, cllc csta.va obrigado, não a depor simples
mente uns poucos de papeis em cima ela mesa, mas a dar por extenso as rasões 
por que os não havi.a apresentado antes . Muito me pcza ouvir r esuscitar pelo meu 
nobre amigo (lorcl Abercleen) essa baixa vulgaridade, que não tem outro nome, e 
que é muito moela desde que rebentou a revolução franceza, de pretender insi
nuar que todos que tomam interesse em qualquer governo sem ser o seu, são 
gente indigna, mais claro, jacobinos que não aspiram senão á confnsão e desor
dem. Espero que me concccbm que ainda até agora ninguem occupou o cargo elo 
meu nobre amigo (lorcl Aboraeen) qt1e tivesse em pouca monta a opiniEio publica. 
Quanto a Portugal, espcciahnente, com ranão posso c'lizer que se perdermos a bem
querença c amor d'aqucllc povo, perderemos grande parte ela força da Grau-Bre
tanha. Foi sempre costtnne de to(las as nações grandes e poderosas attendoren1 
muito ao modo por que as outras nações as consic1eram, e não meramente ás com
mtmicações officiacs de um governo para outro 7 nas quaes ha sempre muito me· 
nos vcrcbde elo que em. nenhuns outros papeis cl'este mundo, sendo, como de 
facto são, pouca cousa mais qu.e menti1·as enve1·nizadas. Cumpre-nos attencler á opi
nião publica ; e se não fosse a gloriosa mecli.da qnc o nobre duque em frente de 
mim (Wellington) propoz e conseguiu, com muito pezar lhe diria7 não que tenha 
mL1claclo a opinião de Mettornich, mas que inteiramente mudou a respeito c1'cste 
paiz, a opinião não só ele todo o continente, mas ele todo o mtmdo . E se o nobre 
duque pergtmtar em seu rasgado estylo qual é a opini.ao que de Inglaterra se 
forma desde Petcrsburgo at6 .c apolcs, ninguem, senão algum parasita, lhe clirá. 
quo ella não mudou para poior. É um pouco novo n'cste paiz o ouvir fa.Uar no 
principio t1o não ]nterforencia. Qual era a inÇlole de nossos tratados com ·França 
c Hespanha? Estabeleciam lles que as leis funclamentaes de Hespanba e França 
não seriam alt01·adas; mas lord Bolingbroke graciosa e eloquentomente disse que 
nada sabia elas leis fnmlamcntaes de França ou de Hespanha; mas que sabia mui.to 
bem que o interesse ela Inglaterra era que ambas as corôas cl'estes dois paizes 
n?Lo caíssem na mesma cabeça. Igualmente não é dos nossos interesses quo a co
rôa de Portugal esteja na do D. Miguel, ou senão, por que motivo quobrámos nós 
nossas relações cliplomaticas com aquelle paiz? Depois cl'esta calnara ser infoJ'
mada da determinação ele rma magcstade em manter um systemn de perfeita neu
traliclaclc, mmca li papel mais para rasgar o coração do que a noticia elos successos 
da Terceira. (Otu;am~ m~çcum!) Envcrgonhm·-mc-ía ele designar por acontccime11t.o 
extraorc1inario uma transacção manifestamente perversa: não, foi enorme, aboull
navel e cruel infl'acção elo direito das gentes; (OtuJarnJ ouçarn!) e se tal ora minha 
opinião antes de ouvir o nobre conde (de Aberdeen), muito m~is se confirmou ess~ 
opinião depois que lhe ouvi, não a justifieaçfio, mas a exposição cl'este aeo11tec1-
mento. Creio que muitos dos pontos qt1e o nobre lorcl mencionou aclmittcm gr~mdc 
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ll[sputa; mas couccder-lh'os-hei toclos, admittirei que o nobre lord provasse motí
yos de cleclarm· a guerra ao imperador elo Bra.zil; ·mas, pergunto eu, tendes com 
lSSO provado O clireito de ir UÔV por obra VOSSaS particqlares Vistas a tiros de Ca
nhão e cleb~ixo elas baterias 'de trma potencia am,iga? ~egq.n\lO. a p:ropria demons
tração elo 11:\.esn~o J:lQb.re lorcl, a Terce.ira era uma poteLtcia t~o COli(pletament~ neu
in·al como qt1alqll1er outra parte ele Port11gal, com esta impqrt~u1te · difFere:qça, que 
0, todo cl'cssc terr1torio per;tmwc a um,a potei).cia cujos direitos ali não só eram de 
.facto aclmitticlos, m.as tambem de jm·e r econl1eciclos. A · T erceir:a era d(3 facto e ele 
J1we parte elo t erri.tori.o ela rainha ele Portugal, e essa rainha estava no tempo em 
que tão fata~ acoqtecimento succeclm1, clebai~o ela protecçãq cl'este paiz, objecto 
da comnliseração e elo r espeito elo sqberano e elo povo toda cl 'es tes reinos, justa
mente devido a seu estado ele clesam.parq e abanclonq. Dizem-me agora que por 
Uma subtileza ele clireitq se c1escobriu que os refugiados portqgne~es tinham. com
prado ~nuas ele qm moela i:J:lcleviclo, e 'as tin4am expo:rtaelq sem permissão nem 
conhecimento do primeiro ministro . O mais que issq podia ser era rt+Q.tivQ para 
un;ta queixa ao im:peraclor c1o Brazil. Mas é muito duvidoso se nós ti:qham.os di
reüo de os ü:qpeclír ele largar ele :q.ossr:Js p@:ptos; porém, 1m1-a vez á v:éla e nave-· 
g~clos, de certo não tinh.amqs direitQ algum ele interferir CÇlliJ. elles . Darei um ht'l
mücle exemplo cl'este argqmento. Não está aqui na ca:mara tim nobre duqu.e que 
tomou graqde interesse n~ qqestãq cl~s lãs, 'mas estão presentes mtfitP.s outros 
n~bres lords que certamente se lembrarãp que nq seculo passacl!.") tinhamos trma 
~et .~ui louca 'e absurda, que encabeçava em crime capital a expprtação ela lã e 
Infhgra pena ele morte ao transgressor. Ora stwponhap1os que t1ffi fi:agcez estivesse 
a l~rgar de Plymouth com o seu navio cal'llegaclo ele lã, ri~o ha duvida que o po
dertamos t81: tomado e enfqrcaclo ; maiS se elle já fo sse navegaclp fór~ da barra, 
nlanclariamos nós trma frota ao Havre ou a B+:est para o capturar ou m.ett\'lr a pi
que? Demos pois (sem o conceder) que estes pet,seguiclos e desamparados portu
g'ttezes tivessem e:ífectivamm}te, emquanto em Inglatena, qffenclido as leis elo paiz, 
11e!11 por isso estavamos nós anctoris~Lclos a ir"l4es no alcance clepoiª ele elles terem 
~ardo ele h.glateil'l:a. Certo, un:J.a offensa que P4l'~ com D. ~~igncl q podia ser, não é 
.amanha como a que effectivatqente ataca as leis positivas cl'este paiz . Tinqamos ~1ós 

· ~gcu~ direito,. só porque o :pr:ocedimento elos portugue2'ies podia causar receios a 
· 1\hguel, para consiclerar os mar es como no~Ssos, e ir fazer executar n'elles o que 

a nós .nos ·parecia justo e eqqo? Mui anciosamente cleseiára eu ouvi::p justificar este 
negocro ela Terceira, mas eJ.n minha opinião mais e mais se me1:gulha o governo 
110 locl~ com Sl14S desculp~s. D. Maria foi recebida pelo soberano cl'este pqÍZ e re
. ~~~lcctcla ele fuTe rainha ele Portagal. Ninguem mais prçp:npto qae eu a reconhe-

~ 0 poder Ele um governo d0 facto . E emfim chegoq. a; occasião ele te1:mqs n'este 
r~lZ a auctolliclacle do actual ministe1•io a f&;vor cl'essas gr~n.cles clouh:inas que OU-
~ ~ra foram sustentadas por aquelles ct~ja n1emoria ::ymo e respeito desde o priu
~tpdo da graucle c formid::11vel col?-tencla q.t1~ ~ouve em F11anga depois cla"revqlução, 
f . 0 desprezo elas quaes cloutrmas se orig'lllaram todos os males que agora sof
t~l~rnos; c qL1e males ha ahi que agora não sofframos? Mas estou prompto a admit
Iua-i~clo. ~ qualqum:. g:ov~rno ~e fruct_o em ~ortugal· ~ue não ?ffencl;:t a cligniclt1cle ele l ate~1~ nem a mJune . ~ao crew, porem, qu~ os pape1s apresentados agora 
~c 0 llltursterio forneçam todos os documentos requeridos . E n rio sou de opinião 
que a coherencia elo gov!,'lrno ou os resultado~ elo seu pt:ocecler tenham r;iclo taes 
h.ne auctorisem o parlamento a pô1: n' elle tão mmca vista e pleuq. confiança como 
c~'lln.no e meio ll'j.e tem mostllaclo . Ignoro ÇL. natureza elas negociações. pendentes 

. . 0 cho±:e da casa ele Bragança, nas quaefl tantas esperanças se fimclaram. Es
f~lo e co:n~o que se lhe não :fiizm:am as proposições.indecentes ele que ha pouco se 
n;ao~ . . lYituto folgo de tev ouvido ~qe o nqbre lorcl, p~sto ~ue. não ~egou qtce s.e,te. 
h l elto tal pToposta, negasse, comtudo, que elJa seJa ele or1gem mgleza. Surpre
;nc C-me. que O nobre lorcl a quizesse auctOTÍSa.J' COID dizer que ella proceclêra ele 
sã r. c1 anniUg. Supponhamos que assim foi; que argumento se tira cl'ahi? A aver
, '

0 a nação ingleza a tal uni~to não nasce sómente ele sentimentos protestantes :1.. 

t A l' . l' vice c lSClp ma da igreja protestante reputa incestuosas as nupcias entre tio e sobri1iha, e 
-vcrsn.. (Notcy elo aucto1:.) 

·, ' 
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Sabe-se muito bem que nos paizes catholicos se admittem· casamentos n 'esse grau 
de consangninidade. A repugnancüt cl'este casamento nrto est:.í nu consangu·inídade 
de D. Miguel, está no sctngt~e com que elle se manchou e dettn·pou, está. em seus 
crimes de usurpação. e traição, está no desprezo e menoscabo com que esse monstro 
tem tratado quanto e;ntre os homens ha santo, sagrado c 1·espeitavel. Por isto é 
que o povo inglez consicl01:aria .opprobrio e eterna vergonlta ele que nonhmna na· 
ção nenhum incliviclu.o j amais se poderia ht:var, o entregar mna desamparada mu
lhe;· nas garras de tal monstro e para r epasto ele sua vingança. ( OuçamJ ou çcmn !) 
Esse muito honrado cavalhei1:o (rru:. Canning) mui cedo nol-o arrebatou a moxtc; 
nem elle chegou.a ver como D. Miguel quebrava quantas pxomessas fazia., quantos 
juramentos jurava. Quanto a mim nunca hei de aequiescer á doutrina da não jn
'terferencia ce>m que tanto se blas011a ag·ora. A histori-a h.a ele legar {t posteridade 
que D. Miguel nunca houvera entrado em Portugal se não fôra I11glatcrra e Ans
tria, ·nem tivera força para usurpar a CGrôa como fez, se lh'a não clera o exercito 
br.itannico pQstado em Lisboa para manter seu poder e dcfenclo1· s1m pessoa. Se 
tivessem tomado eom D. Miguel o mesmo trabalho que tiveram, ametaclc elo incom-

. modo que se deram com o partido legitimo, para lhe mostraT que nós r epr.ovavamos 
todos os actos ·que tnolestasscm os interesses britarmicos, a esta hora estaria D. 
Miguel balouçaJiLclo, se não j á caído ele seu tlll'ono hestemo. Não culpo o governo 
ele ter trazido as cousas a:o estado presente, nem pretendo cl<izer, ajuizando só pelos 
resultados, que suas mecliclas foram todas más; mas como todas estas cousas tarde 
ou cedo se hão ele expiicar, .e como depois ele t.o'lntas promessas e afiançada espccta
ç~io, as conscquencias saíraun todas contra Inglaterra, pa:rece-me que seria clema
siaclo chamar accusaÇã0 ao que só é pedir informação. Receio ter -abusado ela 
attenção ele v . s.•s, c vou concluir em poucas palavras com minha cleclaTação ele 
qiw nenhuma disposição tenho ;para incriminar •Os mjnistros, cuj-a política domestica 
lhes dá tantos títulos á gratíclão da patria í mas achando, como acho, que o parla
mento n'ellcs tem posto 1.rm grau ele co111.:6.ança .extraorclinario, que o r esultado ele 
suas meclidas prova que elles .nTio merecem, é meu dever declarar que .é chegado 
ou não ta,rda o tempo em que fcn·çosamente se devem dar escla;recimentos amplos 
.e sati sfactorio s ele todos estes ;negocios ele que .se tem fal1ac1o. » 

O dttque de W ellington r esponderu oom extraoa.·clin-ario calor e vehemencia a . 
este ili.sctu·s-o; du'V.idou elo direito do parlamento ·a exigir explicações elo governo; 
mas sobre todas as ·cousas v.ei'U ·ao megocw da T erceira , em que a consciencia e 
o r emorso o fizeram h•es:vairrur .e r0n1per em excessos de accusar ele j 9·ctudeJ sub
te?fit.r;rio c m·tificio os agentes éliplomatícos elos go<Vemos le-gítimos ele Portugal c Bra
zil, .só pm·qu.e humildemente se não suj eitaram a snas !Ílnperi<~sas, à.espoticas e inj tt.stas . 
orcleJJ.s, que sempTe são cscriptas na mais polida e cavalheira linguagem. Confes
sando, formacs palavras, que os antigos t?·atados ele lnglatm·1·a com Pm·tttgal cu};mit· 
tiarn Íntmjm·encut ela pa1·te cr clla nos negocias Íntê?'?'I.OS de JPm·t1r.gctl t~n q_ttasi todos 
os casos-' -comtudo insistiu na a:bsurda c falsa .asserção de que n 'este ultimo seculo 
nunca esses trataCLos fO'I:mn llttcmlrucmtc interpretados . Sua gra-ça faria um grande 
serviço .á scicncia cuplo:matica se illOS cxpiicasse em •que sentido foram intm·preta• 
elos os antigos tratados com P.ortngal quando n'este seculo, '110 }Jrincjpio d 'clle, e 
não ha vinte e cinco rumos, .o .ernbaíxadm· 1'nglez em. Lisboa se fez membro nato 
da regcncia CLe Portugal; se foi pela let?·a ou pelo espi?'ito llos antigos tratados quo 
lord Beres:f.orcl tomou, sem ningl~cm o chamar, o eommanclo de>' exercito portuguerz i 
sua graça mesmo se i·mgeriu nos eonsolhos ela dita -regencia, e omfim para encttl'· 
tar a lista dos casos, q·ue é immcnsa, por que let~·aJ espi1·ito •OU interpr;tação ele que 
tratados o conde de Villa Real não ?W11Wctdo nern atGcto?·isado pelo senhor D. Pedl·o IV, 
nem pela senhora infanta regente, recebeu inst?"ucções do ministerio inolez para 
conferir. e estipt1l~r ~m Vicnna em nc-gocios internos de Portuga1, n'esse~ mcs~os 
e prop?·ws negocws ~nte;1ws em que sua graça não · que:l.' que IJJglatcrra interfira· 

O nobre duque contmuou a desculpar o attentado da T erceira com i o·uaes ra
sões, e a defender o governo ela accusação ele querer e:ffeituar o cas~ento do 
usurpador com sua magestacle fidelissima. 

Lorcl Hollancl replicou, provando que o g-overno inglcz tinha interferido, e po· 
sitiva, se não clircctamentc, auxiliado a causa do ustupaclor. 
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p . torcl G?clericl'l, cl~pois ele fal~ar n~ po~tica geral do governo~ vei~l ao caso ele 
· 0l~u.g·Hl i chsse que ntta estava muda Jnstl:ficac~o o attentaclo da 'lercmra ; que não 
P~d:a entender como o deixar voltar os subclitos ela rainhá de Portugal para do
n;,mtos em que ella governava, podia ser contra o clil'eito elas gentes ou em viola
ç~o d.a neutralidade. Quanto ao casamento ele sua magestacle com D . Miguel, que 
llao f&ra mr. Cmming, mas D . Peclro, que o propozerai qu·e, porém,. as cousas ti
nham mudado, que se não podia confiar em D. Migu.el, pois havia violuclo os mais 
solemnes j uramentos . Que emquanto a interferencia, o proceclimelilto ele D . lYiiguel 
dava todo o direito a ella. Que Inglatm•ra

1 
assim como tüclas as po>tencias ela Eu · 

ropa,. tinham direito a interferir c~té com j'01·çct ele W'??WS contra D . Miguel. Mas 
q1!1e amd.a no caso em que Inglaterra j.ulgasse a proposito não 1.1sar d' esse direito 
que ~e1·ta1nente tinha~ ainda ~ssim não podia usar de um, que ?.~ão. t·inlw~ . qual era 
0

1 
de 1m~ed~r. os subcli~os ela rainha ele Portugal ele ir para ~una ilha. que por ne

n 1ll:U P.nn01p10 ele rasao OLl ele senso commum se póde cons1clerar como parte elo 
te.rntono usurpáelo e governado por D. l\1iguel. ccNão quero (concluiu eUe) ex
pressar minha; opiniãó em terntos müis fortes e quaes a natureza elo caso os pede, 
lUas esses papeis agora apresentados hãó ele mostrar mais claramente ainda que 
0 nobr~ conclX3 (ele Abetcleen) não pôde fazer b@m seu. p1:omettimento de que o 

Q
aconteclmento ela Terceira, quando explicado~ mm·ecel!ia a approvação-dlh cml'l:ara. 

1tanto a. mim, altamente e por todas as rasões O· reprovo»·. · · 
Lord Abercleen, em resposta a esta accusaç~io e claro argumento, pretendeu 

negar que. a illu• Terceira estivesse pela senhora D . . Maria, dizendo que é verdade 
~ue a gnamição se tinha declarado por ella, mas que os habitantes eram por D .. l\1i
guel i e que para provar que a ilha não era :fiel á minha legitima, tomava a libel:
c~acle ele assevM'a?' (forma:es palavras ele s. s. a) que o declarar-se ella po1: sua ma
gestaele não fôra sua primeira t.enção, poi,s· os habitantes prirneiro assentaram fazer 
uma repnl>lica, e até t inham cunhado moeda em commemoração cl' este aconteGimcnto .. 
, Nãv precisam c0mmento estas asserções ele lorcl Aberclecn. Que trist<~ canfla 
e a q1-1e 1n·ecisa ele taes calumnias e falsicl1teles para se defender i! . 

Nem ~tm só membn.> d'esta camara defendeu o governo i ellGl se aehon clesam" 
parado elo mínimo apoio elos l01·cls, assim como :ficárru elos repres.enta:ates elo povo .. 

Antes de se fechar a sessão o illustre D.evoilport declarou na camara elos com
rr~uns .que no principio ela. proxima sessão instituiria uma fonnal accusa~ão Glo 1IllÍ
l1tsteno por estas transacções ele Portu-gal. 
, Tal foi a memoravel discussão ela camara ·elos. pares, que assaz mostrará qual 
~~·entre a primeira c mais influente classe cl'este paiz a opinião g\'lral sob1·e a ques
fito portugueza, a qual não é nem para Inglaten;a nem para a Europa t'ão insigni-

cante como as tJlistes e abatidas circumstancias ele Rossa terra a parecem fazer, 
nelll como os cnteis inimigos ele Portuga1 maliciosamente a :fingen:i. 2 •. 

Obse1•vações c1L1. Gazeta cl.e Lisboa 

~eria a maior 1nclecencia ml'llncharmos. as paginas· cl'estru Gctzetcdr~nscrevenclo 
·~ 110Jenta rapsodia que mr. lYiackintosch (s·ic) fez. elos jo:maes· raclicaes na sua fa
lllosa Plackinstoschacla na sessão ela: camara elos commulls elo 1. 0 elo corrente. 
v-oi ~nela .quando nrio fossem tant~s yrova~ como· .temos ticl~ ela demencia dos re-

ncwnarws, bastava a dn grand1ss1ma e mepta, unportancHt qu.e elles ela.vam a 
~~tn. Inackistoschacl~ ! Como se uma clesvairacla e impuclentissima .moção i.s?lacla 
dos um .. m~n:bro 1·acl10al ela ean:ara .elos comn:uns poclesse alterar a 1mlnutab~hdadc 
libe pnnc1p10s elo ~o:erno bntanmco2: e mtuto n;tenos p;romovor a subversao elas 

1 el_::'l.des e dos clu·eltos ele uma naçao estrangeua! ! ! 
. N ao é possivel existir ignorancia mais crassa ela theoria do· go·verno hritan

ruco e de todos OS prÍJ>lCÍpÍOS das leis ge1•aes d~vS BaçÕes ! ! ! 
Portanto, lançando sobre similhante miseria o cl'esprezo qtre ella merece, pas-

Brct~ 1presenta para comment::w:io ao clismu·so do ministro elos ncg·ocios estrangeiros da Gran· 
'l'cr 'tr;t a urna proclamaçã.o do conde ele Villa Flor e a ordem do dia do mesmo {L gu::t.rniçil'.o da 

. ~e1ra em clatru ele 23 ele junho, que inserimos mais adiante. 
titul A

1
. r~dacção atliribue-sc, com bons fnndamentos1 ao notaycl cscriptor que depois teve o 

0 c c V1seo11cle de Almeida Ga.nctt. · 

I • 
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saremos a tr~uscrever a parte maia essencial ela resposta elo secretario ele estado 
mr. Pcel á famo sa mackistoschad?-, resposta que foi um raio ele morte para os 
rcvo luciorlarios . 

Elias ·esperavam estLlpiclamente a possibilidade de qualquer intervençfio ela 
Inghterra nos negocias de Portugal. O ministro ele estado declara-Thes formal e 
pbsitivatnente que a Inglaterra jama~s intervirá nos nogocios internos ele Portu
o·al. Os principies em qU.e se funda são os mais soliclos e os mais conducentes {~ 
conscrvaç~i.o da paz geral. . 

Elles esperavam que a Inglàternt. süstcntaria as instituições vindas elo Brazll 
pata Portugal; o ministro declara formalmente que a Inglaterra, não só não teve 
jamais intervençãt> algüma a este respeitu, nem as poderia sustentar; mas tam
bem que não se ent1'emette de mocl<J algum com as instituições particulares ele 
qualquer paiz. 

Vejamos, pois, algümas passagens mais notaveis elo seu longo discurso 1• 

Ei!:tractds insertos no Corre io do Porto 

i.b 

Na sessão da C{t.mM·a dos commtms da Inglaterra, elo tl ia 1.0 cl~ jtmho, res
pondendo o secretario ele estado mr. P eel a uma indicação do· deputado 1\iackin
tosh, para que a Gran-tlrotanha interviesse nos negocies de Portugal, disse, entro 
oútras causas 1 o s egttinte : . 

Que elle, mi·. Peel, espetava poder mostrar á camara, que a marc4a seguida 
pelb governo inglez a r espeito clB Poi'tugal, não sómehte era conforme aos prin
cipias mais restrictos de t odos . os tratacl:os, e mais confur'me á responsabilidade 
moral, a que a Inglaterra se tinha .co'mprometticlo; mas tambem. a mais b om cal
culada })_ara assoghrar a continuação ela tranquilliclade, que o honrado membro 
l:nr. Mackintosh, a julgar pelos seus argumentos e observa'ções·, parecia disposto 
a ac'oilseThar ,para c_o)n o r eiho ele Portugal : que com justo tithlu tinham os por
tuguezes o cli't"eit'o de ser chamados os antigos alliados .ele Inglaterra, porquanto 
os habitaht~s .. dos. dois .paizBs tinham em muitas ~atalhas, e quasi sempre ~os 
c,ampos da v1ctona, umdo as suas armas. A quostã:o , porém, era agora se exis
tiam trataêl'os que impozessem a Inglaterra algu1J:!.a obrigação a que ella proxima
mente deixasse ~le satisfaz er, OU ~e algLrma obrigação havia Cj_t~e lhe impozesse 
um dever de satisfazer, l'ogo que fosse appellidacla poi· appellação para mais in
tervenção ; que se a camara lh'o petmittisse1 elle tocaria miudamente as diffcren
~cs observações cl'o honrado membro, c m primeiro lo.g·ar aquellas que tinham 
por .fim Iiro'vocar uma , explicação, antes que as que se encaminhavam a arguir 
'Ou acci.lsar os cbnselheiros da corôa . 

Elle mostrou como, por trma serie ele tratados, Inglaterra era obrigada a pro
teger a intcgritlade e indepenclcncia elos torritoi:ios portugLlezes, ho que, com ser 
muita verdade, elle todavia negava que, tjuer na letra, quer no espírito d'cstos 
trata(los, ou em .quac.squer c'ontratos, ou 'obri~;a'ções contr'a.hidas pela Gra,n-Brcta
hba, hou'v'ess'c icléa ele afiançar a suc'cessão ele p'Css'Oa alguma em particular ou 
gar:mti'r ·a existencia ele a1gtrma institui·ç~io espc·cial em Portugal. Nenlnuua pro
posta cl'esta. 'ultima 'Csp~cie havia sido feita antes do anuo ele 1820; que em con
~equencia das desg~·açaclas dissensões occorriclas desde nquella ,ep'ocha, se tinham 
feito a Inglaten a :Prcquehtes requisições, por diversos pm·ticlos, já para afiançar 
certas institu!ções, já para assegui·at certas fórmas ele governo; porém a resposta 
·constant~ fôra, ele quo a garantia. P?-l'a 'com Portugal 'Ci'a só no caso de invasão 
·cstl:angeira, mas 'nunca em favor elo instituições particulares, e que a maxima go
~;al ele Inglateri:a era cl? não ontremcttcrcse hos negocios internos dos mais paizcs . 
Em 1?22, scnd'O r eelmto para o lagar de secretario ele estac"to elos negocias es
trabgcii·os 111r. Cannihg, foi yste solici~aclo pelo governo democratico de Portugal 
para gai·ailtir as suas instituições politi'c'as . M:r. 'Canhihg respondeu com a clccla-

l ~uem redigi.ú estç artigo a.prcs·~nta seghiclam'l_lntc 1un tJcqucno cxtracto, que supprimi 
rnos, v1sto o C01YCW do Pm·to, orgao nao \\'l.cnos accrruno tlo governo absoluto, tratar com la1·
g 11 cza dos disctu·sos ministcl'iacs; Ycja-sc tocltwia a Gazeta, n. 0 ' 141, lüG c 170, pag. 586, 687 

703. 
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raçtio fe1ü\. por· lord Castlereagh, no congresso tle Laybach, qmtndo ministro (le 
InglateiTa, cnj a regra em elo não ingerir-se nos negocias internos dos outros pu-i
zes, e claramente intimou ao secretttrio de estado ele Portugal, que os principias 
g'eraes da cloclarruçí1o de lorcl Castlm·eagh eram applimweis ás instituições de Por-
tugal. · 

Elle, mr. Peel, tinha na m ão nm extracto ela nota escripta pelo sr. \iV m:cl, ele 
ordem de mr. Canning . (Leu o cxtracto ela nota que mencionava, respondendo ás 
duvidas do sr. Oliveira, c a r eferia {L declaração ele ·1821, estabelecendo como 
principio ele sua magestatlo britanuica, a respeito do s. estados estrangeiros, o 
a:bster·se de qualquer ingerencia ·em seus negocias domesticas, principio este quo 
q_u~clrava a toclos os estados independentes, e era o mais obr.igatorio, porque 
n1é~1s conforme com a lei elas nações .) Que se reportava a esta nota para mostrar 
que a política actnal n!'Lo era uma linha de contl1.tcta adaptada para uma occasião, 
lUas um principio estabcleciclo, tanto por lorcl Castlereagh, como por mr. Canning., 
e que, apesar elas nossas r elações peculiares para com Portugal, em consequencia 
dos tratados existentes ha quatrocentos annos, a~ sim m,esmo se jnlg·arí1o appli.cavci.s 
a elle do mesmo modo que a qualqner outro estado. E verdade que se em 1826 a 
Inglaterra mandou nm exercito a Portugal, clle julgou então, c :;uincla agora julga, 
que cl' esta sorte ella obrava, não só na conformi.clacle elo esl)Írito elos antigos tra
t~clós, mas tambem na ela sabedoria e ch srt política. Nada podia ser mais expli
Cito que a declaração ele nll' . Ca:nning, ele qtte o exercito não era mandado para 
0 fim ele sustentar instituições políticas, mas só pelas })Ositivas instancias elo go
verno (ele facto) ele Portugal, que pedia {L Inglaterra muilio para o proteger ele 
uma invasão estrangeira. O principio ela não ingercncia foi distinctamente r eco
l:illc~iclo, mandando aquellc exercito e dando ao official commandante todas as in
strucções para que não se entremettesse nas dissensões civis, e sómente defen
desse o r eino ele invasão estranha. Elle expunha tudo isto para mostrar que a 
~n~laterra tinhru em todo o tempo recusado caucionar quaesquer instituições po
hücas ou misturar-se nas cliscorclias civis . Sendo, pois, esta a r egra geral, que 
lllotivo particular havia nos cli1'eitos elo senhor D. Mi.gLlel, OLl nas pretensões ela 
senhora D. Maria, que impozessem ~~ Inglaterra a necessidade do se desviar elo 
seu caminho :fixo ? 

Que estava prompt0 a impugnar as inferencias que poclesseni deduzir-se dos 
argumentos elo honrado membro, provando nfio haver caso especial que obrigasse 
a um. desvio elo systema geral ela política. A primeira prova · que o honrado mem
bro offereci.a ela obrigação para ing011encia qualificada, provém elo facto ele que a 
·accessao elo senhor D. lVliguel á corôa fôra em 1825, no tempo em que se tratou 
~a s~paração elo Brazil e ele Portugal, c q nando a consti tuiçfio fôra mandada elo 

razü, por agencia de sir Carlos Stuart, vassallo britannico. O homaclo membro 
~ffirm-ára que esta oircumstanc.ia devia ter feito acreditar ao povo portngu.oz, que 
~ Inglaterra .tinha ticlo parte na data da constituição, e .como t al era ob1'1gacla a 
susteutal-a; que na sua opini.ao a resposta a este artigo é mui decisiva; porquanto 
~a negGcios ele Portugal eram tão familiares á camara-, que esta se r ecordava ainda 

e quo o senhor D . João VI, ultimo mouarcha, morreu em 1826, e que o se
nhot' D . Pech·o., seu filho, tendo effeituaclo a separa9no de Portugal e Brazil, era. 
chamado imperador elo Brazil. O senhor D. João morreu, c o tratado foi r atiii.
DtlQ:> sem nacla se ter pro~dQ ·sobre :"' succcssão ~\.corôa ele P01:tngal. O se~1or 

· l edro pretendeu a coroa como r e1 por successao, c determmou transfenl-a 
re~~·~ Slta filha com O contrapeso ele 1.lma constit~ÜÇ~b . Ü;ra 0 ca~o ~o~, que a fugla
D na ~;lc mod.o nenhu~.n era. :·esponsavol por snmlha.nte CO_I1S~t~nçao. O senhor 
ll Joao n:o1Tcu em l >:S2G, c S l1' Carlos Stu::~.rt levou n cons'tttutçao a Portugal em 
i ele .maro do mesmo anno ; pelas datas d 'es tes successos se conhece que era 
lllpo~snrel qtte a Inglatena houvesse organisaclo a carta. 

Su· Carlos StuaTt, não s6mente era o plenipotenciario ele Inglaterra ao Brazil, 
1~1as tambem com igua.l caracter foi empregado para accommoclar cer tas differen-
1a.s entre o Brazil e Portugal, e tendo preenchido os seus deveres na qualidade 
):,

0 vassallo britannico, deixou-se :fi.cat nõ Rio na qualidade de plenipote11cia>rio ele 
ortng-a1. Sir Carlos Stuarb n[Lo obl.'ou por insinun.ç.f:io do governo britannico, e só 



360 

foi mero pOrtador ela carta; C Jlll'. C;nning, receianclo que a Stla permancncia em 
Lisbo!:l. fi zesse crer que este pruiz era responsavel pela carta, mandou a sir Carlos 
drcle1il positiva do se retirar irnmecliatarilente para Inglaterra. O povo ele Portu
gal não podia, portanto, estar em illusão alguma, pois a linguagem elo ministro elos 
neo·ocios estrangeiros manifestou a Portugal e ao mtmclo, n'agueHe tempo, a ver
dadeira posição ela Grau-Bretanha. (Aqui referiu á celeb~·e falla de mr. Canning 
em 12 de dezembro de 1826, a respeito elos ncgocios ele Portugal, em que ~t 
causal do chamamento ele sir Carlos Stuart fôm claramente dada como receio de 
que suscitasse a icléa d e querer a Inglaterra influir na escolha elos IJOrtuguezos, 
quanto á fórma do seu governo.) 

O segundo ponto que o honrado membro tem dado como peculiar ao caso ele 
Portltgál, impondo {t. Inglaterra a necessidade ele sustentar, por via das armas, as 
pi·eti'ihsões da senhora D . 1\faria, eram as c1i scus.'.lÕes celebradas em Lonch·es e 
Vienna, r elá'.tiVM ás ·condições coin que fôra clacla h regencia ao senhor D. l\1i.
guel; IJor'0m eUe se pershadia que era muito avan'çar o dizer-se que a Inglaterra, 
por ter tomado nina parte em pi·omover as vistas do senhor D . Pedro, cleviru ser 
a fiadora da. 'execLlÇão das promessas extorquidas ao senhor D. Miguel, e a :fiscal 
Çl.'O seu ulterior cnmpoi'tamento; qtle o senhur D. Miguel ele facto era soberm~o 
de Portugal, e que }30r conseguinte tudo isto competia á consideração elo povo 
pottugnez, que o tinha elegido para seu monarcha; e se 'uma vez se houvesse de 
estabelecer o principio de inquirir o caracter particular elos sobentnos, receiava 
quo lnui bi·evemcntc .se acaba=ria. aquella paz, cuja existencia tanto consolava o 
honracl'b membro. 

Estas materias faZiam objecto ele consideraç~b para os povos, quo eram vas
sa.llos elo soberano, e não constittúam fundamento para justificar a ingercncia ele 
uma nação na política interior ela outra; porém que a questão que havia a clis
cntir era, se devia este paiz conqtústar Portugal para a senhora D . lVlar~a. O 
honrado membro estava pela affirmativil; porém clle, mr. Pcel 1 julgava que ~\, In
glaterra só restava agora a seguir um ele .dois caminhos: ®bservar uma completa 
neutralidade, ou emprchenclcr a conquista de Portugal, pórqüe limitarmo-nos H 

aconselhar o senhor D. Miguel sem acompanhar estes conselhos com ameaça.s, 
attcnto 'me~mo o caracter com que o honra.elo membro tinha pintado esta pcrso
nage~; sena cousa ·absnlntamente inntil; ameagal-o sém levar a effeito as amea
ças-, n~o sú s-eria em si mesmo clesanasoado; se nfio até improprio ela cligniclacle 

· elo páiz, Negociar com 'O Brazil, haria ainda comsigo maiores inconvenientes, pois 
stlCcetlet'i.a que por consequel.i.cia ela consanguinic1ade enke o imperador elo Brazil 
e o s'énh:o11 D. Miguel, assim como por outras causas, viria a Ingbtcrra a fazer 
o principal ,papel na guei·m. Nos tratados antigos bu modernos entre este p::l.liz e 
Portugal, não ha absolutamente c'ousa alguma que nos ob~·~gne a dar por força a. 
senhora D. Maria ao povo reluctante de Portug-al, 011 obrigal·o a acceitar uma 
sobe:rána quo, segimdo todas as apparencias aétuaes, elle não quer. 

O honrado membro tinha tambem tocado no que o governo fizera o am1o pas
sado, a respeito dos bloqueios, lamentando hav.er este reconhecido o bloqueio de- · 
clarado por quem exercià ele facto as funeç&cs elo governo em Portugal. N'aquella 
o·~casiao 19lle, mr. Pecl, mostrou os seus sentimentos s'Obre esta parte elo assnm
pto~ Disse entã:o, e agora repetia, que ele a Inglaterra reéonhecer os bloqueios 
nãó s·e sel?uia qu-e _aclmittisse a legalidade com que érum cffeihiados, porém sim 
que aclhena ·á prattca que invariavelmente tinha segtticlo em occasiões similhan
tes . Era a ma.l.'cha do governo 'cl'este paiz ~·cspeitar todos os bloqueios decla'l·~
c1os, por qualquer go'Y,e1rn:o ele fa;cto, sendo sustentados por uma força sufficient~. 
C! honr~clo mem~rp tmha perguntadv por que rasf~o o -assumpto elos bloquei0.s não 
tn:ha srclo refend? a'O senho1: D. :Pedro·, c-om o~tras quest0es duviclosaJs? Elle, 
mr. Pecl, responcha que esta era uma qu.e·stEio ele construcção ele lei publica, e 
não uma ·cl'aquellas quB ;pncliam ~:es~l~ei·"sy ahi a'O arbítrio ele qualquer inclivi.dt:o· 
P&ra mos.trar .co~o esse era, o pnnói?ro sobre que este paiz tinha obrado, em Cil'

etunstanclas S1m1lhantes, elle lembi-ana o 'casD do Brazil, quanc1ÇJ esteve no mesJno 
estado de rel~çõcs cóm cs~c paiz, como está agora Portugal. Quando, em vicl_a do 
senhor D. Jono VI1 assurnm o senhor D. Pedro, em OJJposição a seu pac, o ttulo 
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rlc imperador elo Brazil, Ing·latcrra obrou com cllc o mesmo que agora taz com 
Portugal, não emittiu opinião algllll1a .sobro a logitimiclaclc ele seu governo, por6m 
respeitou os bloqueios elo governo de facto, qua.nclo sustentaxlos por forças ado
r1uaclas. Este era o principio sobre que obràra nos casos elos bloqueios ela. Grecia, 
ela America elo Sul, e ele todos os mais ele similhantc natureza. 

Disse tambcm o honrado membro que era uma falta ele c01·tczru:üa o nl(o aclmit
tir as pretensões elos tr s ministro s ele Porungal c elo Brazil, Palmclla, Itabay::ma 
c Barbacena, que estavam n'este paiz simultaneamente. Estes senhor s, dizia 
clle, tinham existido aqui como diplomaticos, e portanto deviam ter sido r econhe
eiclos como taes ; porém o honrado membro devia r ef:l.cctir que, antes ele tratar
l~os com qualquer ministro, cumpria conhecer o C.:'l.racter ele que estmra revcs
ttclo, o que não .era desçortczia exigir el'cllc o titltlo elo paiz que r epresentava c 
que usualmente tinha. E certo que n'este paiz estiveram coujunctamentc o mar
quez ele Palmclla, como embaixador elo príncipe regente ele Portugal, o marquez 
ele Barbacena, como embaixador especial do imperador elo Brazil, c o visconcle 
de Itabayana, embaixador orclinariô cl'estc monarcha na côrte ele Inglaterra. Este 
nltüuo embaixador era o representante acr editado elo Brazil n'cste paiz, e nunca 
as nossas r elações com ollc se SLlspencleram. O marquez ele Palmclla erct embai
xador elo príncipe reg-ente, no momento ela nova mudança occorrida em Portugal, 
e_ com toda a forma.liclacle participou ao governo cl'este paiz, que as suas funcçõcs 
t~ham cessado. Em taes circumstancias era impos ivcl que o ministro dos nego
ClOs estrangeiros continuasse a tratar · o marqucl!l ele Palmella como embaixador; 
por6m, o honrado membro disse que o nobre c1L1qne à testa elo governo havia tra
tado com o marqucz ele Palmella sobre negocias ele Portugal . Certamente n'isto 
não havia falta ele civiliclacle, mas antes llffi desejo de promover os inter esses ele 
Portngal, e continuar no caracter particular ele duque ele V\T clliugton a correspon
clencia, que lhe era impossível continuar em manifestas r elações cliplomaticas . 

Ernquanto ao marqncz ele Barbacena, clle, mr. P ecl, perguntava ao honrado 
lUcmbro se estava ao facto tl c que o marqLlcz viera a este paiz inespera,cla.mcntc 
0 sc1n dar o menor indicio ele quaes fossem as suas intenções. O marquez ele Bar
?acena, com a j ovcn princeza a seu cargo, encaminhava-se a Vienna ao parente 
111lp_<n·ial ele sua alteza, e nrio tinha feito aviso algum ele que intentava vir para 
aqut. Haviam-se r ecebido cartas ele mr. Gorclon, residente britamüco no Brazi.l, 
clataclas ele tres semanas depois ela par tida ele sua alteza, c nada dizia mr. Gor
do?- nas suas participações à respeito ele visita algLuna cffectiva ou condicional da 
priuceza a este paiz. Sómente em Gibralta.r é que o mm;quez mnclou ele parcqer, 
0?Iquanto á sua clireeçfio, c r esolveu vir a Inglaterra. A sua chegada foi r eque
l'Ido áccrca elo caracter com que vinha, comtuclo assegurou-se-lhe ttO mesmo tempo 
em termos claros que, apesar ela irregularidade ele não ter participado ao governo 
a ~ua vinda, não seria isso ·parte para deixarem ele t cstemlmhm· á princeza o ros
petto e corclialiclaclc com que seria aqui tratada. De oncle se prova evidentemente 
~omo o seu nobre amigo o secretario elos negocies e~traugeiros não tinha faltado 
a cortezia para com o marquez ele B~rbacena, se, antes que este empenhasse 
esta nação em alguma linha particulat ele procedimento, exigiu saber quacs eram 
os poderes c auctoriclacles elo marqu~z . 

Ellc, lUl'. Peel, hayja pois acabado tmlo qt1anto tinha a dizer a respeito elas 
pretensões ela princeza á intervenção activa da parte cl 'estc paiz em seu favor. 
tgora <[ueria i111teirar o honrado membro ele quo, se os destinos ele Portugal es-
ava~ presentemente na 1nfio elo senhor D. Miguel, nrio era isto cffeito ele sug-

1estao alguma ele potencia strangcir-a.. Elle tinha sido eleito pelos tres estados 
( e Portugal, c não havia indicio ele ser a sua eleição contraria aos desejos elos 
povos cl'aquelle paiz; verclacle é qtte tinha havido mua insmreição contra o seu 
toverno, no norte ele Portugal, mas essa tentativa havia falhado . O honrado melU-

ro ava.Il ÇOl'l qt'le esta quebfa f'Õra cffeito ele tun erro elo conuri.anclante, que clei
::t~u ele ~archar sobre Lisboa; porém, isto m·a objecto sobre que elle, mr. P cel, 
nao quena cntra1:. Se mua vez se aclmitti se exame ele grau ele populariclacle, que 
lUu soberano gosava relativa ao direito ao throno, scl'ia impossível calcular os 
males onde este proccclimonto conduziria. O senhor D. Miguel estava ele facto 
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soberano approvaJo pela população d'aquelle r eino, c seria summa imprudencia 
intentar por força clesapossal-o, para dar {L nação portugueza outro soberano. 

Quanto ao assumpto ela ilha Terceira, tinha sido p1'incipio do governo guar
dar uma rigorosa neutralidade nas discordias civis de Portugal. D epois de mallo• 
grada a r ebellião do norte de Portugal, tentaram as tropas destroçadas e fugitivas 
r efugiar- se primeiro na Hespanha. Duvidou o governo hespanhol xeceb el-as ; 
em consequencia d'isso pediram licença vtra "\rir para este paiz, e a resposta elo 
governo foi que, abstendo-se ele expressar opinião alguma sobre a sua conclucta 
política, o governo lhes daria um asylo seguro e hospitaleiro . Elles, pois, vieram 
até o numero quasi ele quatro mil, e aqui pcrmanecemm por tempo considm;avel. 
Havenclo já a camara escutado da bôca do honrado membro as circurnsta11tlias qtLe 
acompanharam este acontecimento, ouviria agora a e:itl)lica:çfio ela historia por clle, 
ror . Peel. E certo que em 23 de clezémbro ele 1828 foi formalmente intimado ao 
marquez de Palmella, que a Inglaterra não lhe permittiria embarcar aquella tropa 
em fórma hostil contra Portugal . No dia 24 de dezembro escreveu o marquez tle 
Palmella ao duque ele W ellington, que toma.ria medidas para passar os refugia
elos á ill1a T erceira, peclindo licença para este e:ffeito . A ilha Terceira, a maior 
dos Açores, declarou-15e em parte contra o senhor D. Miguel; mas todas as mais 
ilhas eram em seu favor; a 28 respondeu o duque ele W eUington, que estava de
terminaclo a manter uma rigorosa neutralidade, e que sua magestade britannica 
não permittiria que seus portos servissem de vall1acotttos 7 onde quatTo mil homens 
militares preparassem uma expedição hostil'contra um pai2; com quem a h1~;late1-ra 
estava em paz. 

Tambem se intimou que os refugiados deviam s~LÍr ele Plymouth separados elos 
officiaes . O duque de W ellington disse que n[i.o toleraria que . o porto principal ela 
Inglaterra servisse de arsenal de equipamento contr~t um paiz com quem não es
tavamos em guerra, e que os refugiados se haviam ele dispersar para fóra de Ply
mouth. Respotlcleram que ·preferiam ser ·manclado s para o Brazil. O govemo disse 
que não era seu intento empurrai-os para fóra do p àliz, mas que não obstaria {~ 
sua partida, e lhes o:ffereceu um comboio inglez, que elles não ncceitaram. Pediram 
faculdade de ir para a T erceira, e este governo lh'a r ecusou. O honraclo membro 
disse que o petitorio era para conduzir homens desarmados áquella ilha; porém, 
esta pcrmiss~:o seria seguida de todas as consequencias que o governo queria evi
tar, pois annuinclo lord Aberdeen em agosto de 1828 a uma r equisição elo vis
conde ele Itabayana, lhe permittiu exportar cento e cincoenta barris de polvora e 
mil e cluzentas espingardas, que foram clesembarcadas na T erceira, em violaçr:o 
das promessas feitas pelo mesmo visconde a lord Abercleen, n'aquelle mesmo 
tempo. Quando se concedeu a licença para exportar as mtmições, os navios saí
ram com e:ffeito, com despachos falsos, fingindo ir para o Brazil, para Gibraltar, 
para a Virgínia c outros }JOntos . O senhor D. Peclrô decl:iw:~ha claramente não 
r econhecer parte alguma do territorio portuguez7 c n 'aquelle tempo estava no 
Brazil um embaixador ela G.ran-Bretanha (lorcl Strangforcl) cliligencianclo concluir 
um arranjo amigavel entre Portugal e o Brazil. 

Claro estava, pois, que a expecliçã<O á '.rerceira era attentaclo de pessoas par
ticulares para r eforçar em os braços de um dos partidos d'aquella ill;ta. E1·a mais 
que evidente, que qualquer auxilio ela Ingbterra para esta e:rp.preza seria mna 
violação da neutr alidade em que ella tinha determinado conservar-se ; porém, aincla 
mesmo que estes soldados fossem do senhor D . Pedro, pouco mudava o caso de 
figura, pois ~mnca a InglateTra so:ffreria seT a arena onde viessem a cleglacliaT-se 
os dois partidos dissiclentes . A concluc;ta do governo btitannico n'este caso jtí
nha sido a mesma que a Inglaterra acloptára quanclo os r ealistas de Portugal se 
refugiaram em Hespanha, e ali se llles permittiLl fazerem pt·eparativos para a jn-
vasão de Portugal. , 

Pelo tratado ele separação de ~825 o senhor D . Pedro se obrigou a n rio accei
tar parte alguma do territorio portuguez, ainda mesmo que ella se lhe o:ffcrecessc. 
Não havia, pois, principio nem tratado algum que poclesse justificar a Inglaterra 
ele ter intervindo de um modo hostil nos negocÍ!os ele Portug~Ll; se o honrado mem
bro houvesse entrado. na individnação elo s factos da T etceira, ellc, mr. Pcel, lhe 
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teria mostrado como o official quo ali" commandou cmnpriu as suas ordens ·com 
grande comedimento. Em conclusão clle, mr. Peel, annuia i moção e estava ·prom
pto a dar ainda mais ampla informação que a que se llw peclíra, porque não queria 
occultar informaçf(o algLuna, comtanto que não compromettesse os negocios penden
tes com prematuras publicações. 

!::3. o 

Em sessão de 19 do mez passado, fallando-se na camara dos lords ele Ingla
terra a respeito dos :negocias da Russia e de Portug·al, disse lord Aberdeen, 
ácerca c1'este , em resposta ao marquez de Clanricarde, o seguinte : 

Q1:1e j ::\ tinha mostra,elo o seu des~jo e vontade de explicar e justificar a con
clucta elo governo cl 'este paiz para com Portugal; e se sobre este objecto não tí
~a j ::ú ha,viclo discussão, não era cl'elle a culpa ; se se houvera feito algmna: mo
çao, clle estaria muito prompto a satisfazer-lhe. Para informação sobre muitos 
elos quesitos elo nobre marquez (Clanricarcle), elle o remettia aos papeis que es
tav~m sobre a mesa, que o illustrariam amplamente; porém se mais informação 
ped1ssem, não poderia dizer, que não se daria sem prej"Lúzo elo serviço publico. 
O nobre marquez tinha argnido o governo ele sua magestacle britannica ele favo
r~:vel ao governo r einante ele Portugal; · embora usassem os nobres lm·cls, porque 
n110 tinham r esponsabilidade alguma, de termos duros a r espeito ela pessoa que 
~ovcrna Portugal; porem a verdadeira questão era se o governo ela Inglaterra 
tnilia obrado bem em acloptar o systema ele neutralidade, ácerca ela contenda so
.bre a corôa ele Portugal. Qne apesar de· quanto se poclesse dizer sobre este obje
_cto, podia assegurar a s. s ."5, que o governo ele sua magestacle não :fingia um sys
tema ele neutralidade, mas que estava determinado a seguil-o honraclamente, e 
que elles ministros estavam determinados, ela mesma sorte, a não empregar a 
força ele um imperio poderoso, contra um estado mais pequeno, só paxa ganha
rem a popularidotcle ele lUD partido; elle estava prompto a sustentar, que o cami
nho seguido pelo governo d'estc paiz, nao sómente era o mais sabio, senão tam
bem o unico que lhe restav~t a seguir; que oramos obrigados a seguil-o em 
cumprimento dos tratados existentes, e que podia asseverar que, ainda n'aquella 
illesma semana, se alcançára a revogação de uma sentença contra lUD vassallo de 
sua magestade, meramente por ser contraria ás clausulas ele um tratado existente; 
que e~·a impossível que o governo cl'este paiz poclesse retroceder e dizer que aban
clonana toda a communicação com o governo existente ele Portugal. 

Quanto ás r e:B.exõ.es de que est e paiz não era tido em tanto -respeito, como 
Em outro tempo, pelos govern@s estrangeiros, elle negava a asserção em geral. 
~ ste paiz não tinha decaído ela alta posição que occup<ha em qualquer perioclo 

antecedente, ainda que talvez o l1II.Odo por que os seus negocios são dirigidos não 
agrade áquelles espíritos inquietos e turbulentos, alguns elo s quaes existiam em 
Oi!itros paizes e estamtm anciosos que se lhes permittisse concorrerem a uma tmi
versal subve;.são. Insistia, pois, em qt-ie os amigos da paz e elos progressos .ele to
~08 os paizes tinham n 'este go verno tão grande grau de confiança, como sempre 
tl:veram ; o negocio ela ilha 1.'erceira, a que o nobre lord alluclíra, fôra sem clu
Vl~a uma transacção clesafortuna.da, porque tivera em resultado a perda ele uma 
tllllc~ viela; que todas as particularidades cl'esta transacção estavam plenamen~e 
d~pltcaclas nos papeis que depositára sobre a mesa, e quo, depois elo relatono 

,aquelles papeis, assentava que s. s. as haviam ele concordar em que o governo 
c1 est~ paiz fôra compelliclo a adaptar o procedimento que adoptára na T erceira, 
em Vlrtncle do principio de n.entmliclacle que, como já affirmára, tinha r esolvido 
ad?pta1~ e segu.ir, em observancia do tratado que este paiz estava obrigado a cum
~ru:- D!l.sso mais, em fórma ele explicaçl'to a: lorcl Goclerich, a r espeito elo negocio 

a Ilha 1.,erceira, que ali sómente a guarnição estava a favor elo senhor D. Pech·o, 
llTI.as que_, tendo-se o povo declarado pelo senhor D. Miguel, havia o perigo ela 
~uerra Cl:il. Quanto ao projecto elo casamento disse que este não teve origem no 
g_overno mg·lez, nem mesmo o embaixador no Rio de Jan.eiro suggeriu icléa ai-

. guma a similhante r espeito; e que ao governo cl'este paiz lhe não importaria, d~ 
m,0 c1o algum., qualquer arranj o em que qnizessem convir os dois cl~efcs elo B1·aZJil 
c Portugal. 
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H.esponclendo depois a lorcl Hollanc11 o cluqu~· ~le W ellington disse : que. certa
mente não havia 0ccasião a,lguma em que os m1mstros ele sua magcstacle v1essero 
ao parlamento pedir votação sobre qualquer objecto, ácerca elo qual não tivessem 
dado ao mesmo parlamento todas as informações ; mas que nfio costumam dal-as 
antes de requererem a dita votação, ou antes ele algum nobre lorcl ter feito par.a 
i sso moção em fórma parlamentar. Isto dizia anciosissimo ele que a camara hou
vesse a mais ampl8! informa~ão elas transacções cl.at ilha Terceira, q_ue 0 clesej{u·a 
desde o principio da sessão, por causa das muitas calumnias e noticias falsas que 
se tinham espalhado por fóra, o que tudo elle cles ejára ter já esolareciclo; porém 
que a calumnia não era fundamento bastante par~t que os ministros ele sua mages
tade viessem trazer informações á camara, uma vez; que não havia votação nem 
exigencí.a d'ella; que esperál·a que no decurso cl' esta sessão o nbbre lorcl (Hol
lancl) fiz esse alguma moção para esta informação; que informação complet~, a r es
peito de Portugal, não podia o:fferecer-se emquanto as transacções estavam ainda 
p enclentes, que as negociações se achavam no mesmo pé ele ha clois annos; porém 
elle quizera uma occasi~Lo ele apresentar a s. s .as a informação que se havia .Pe
c1iclo na outra camara, e que agora estava sobre a mesa, elle teria tido satisfa
ção em anmür a uma tal moção; assim como tinha e certez;a de que ficariam con
vencidos ele haverem os ministros ele sua magestade em toda esta tr~nsacçfio 
cumpri.c1o com o seu dever. . 

O nobre lorcl tinha assentado tratar ele irrisoria a icléa ela não ingerencia nos 
negocias ele Portugal; porém elle, duque· ele W ellington, desafiava o nobre lord a 
apontar-lhe um unico caso em que, ha seculo e meio, tenha a InglateTm inter
vindo, por via elas armas, nos n egocios cl'aquelle reino; pois, dado que os tratn.
clos assim o esti1)ulassem a r espeito elas colonias e negocios externos, todavia não 
estava em pratica interpretai-os assim em objectos int~rnos . s,e o nobre lorcl se 
recordasse elas divexsq.s epochas em que, em confonmdacle d aquelles tratados, . 
pareceria que elles eram chamados a intervir, encontr&Tia que effectivamente nllo 
tinham intervindo. Durante a rebellião do Brazil houve porventura intervenção? 
Nenhuma. Na epocha fla subversão ela monarchia portugueza, em t empo ele el-xei 
o senhor D. João VI houve intervenç?i.o? Nenhmna. Nem tã@ pouco se tinham 
ingerido cltuante as commoções internas de Portugal, no anuo · ele 182G. N'este 
caso particular deram"se aos o:fficiaes inglezes ordens positivas para não se en
tl'cmetterem, excepto o caso de apparecer um inimig~ estrailgeinõJ , · ou ele protec
ção ás pessoas ela r eal família. (Lorcl Hollancl:- E não .é ·isso ingerencia ?) Á 
protecção ela familiar real (prosegniu1 W ellington) chama o nobre lorcl intervenção 
na mudança política elo paiz? Repetiu que o o:fficial inglez r ecebêra ordens posi
tivas para não entremetter-se, excepto se apparecessem tro1)as estrangeiras, ou 
para protecção da família r eaL Isto era obrar na conformidacle elo systema sem
pre seguido, e ele todos ·os exemplos que para ·o futuro haviam ele seguir-se . Alem 
cl'isso o nobre lord tinha asseverado que todo o povo ele Portugal era opposto 
ao senhor D. Miguel, n'isto elle, duque ele Wellington, devia positivamente con
tradizer o nobre lorcl. Lorcl Hollancl replicou que tal cousa não atfmn{~ra, e que 
se explicaria logo que o nobre duque tivesse acabado de fa.llar. 

O duque ele W ellington continuou dizendo que devia contradizer es ta asser· 
ção elo nobre lorc1, e o faria fundado nas .maiores e mais termimmtes provas. No 
rompimento do Porto, os o'fficiaes que cl'este IJaiz lá acuclirmn. voltaram immedia- · 
tamente abandonando os seus, posto que então era mais forte o seu exercito,. só 
porque todo .o paiz se levan~:h'a a favor do senhor D . Miguel .; elle estava, por
tan~o , auctonsado a contracl1zex o nobxe lorcl, quanclo dizia que todo o paiz era 
contra o senhor D . Miguel. A seguir-se o parece1· do nobre lorcl, tínhamos entfio 
de impor pela força um monarcha aos portuguezcs; mM n~io era esta a doutrina 
que o nobre lord em geral advogava, nem tambem a que elle, duque ele Wellin
gton, como tal quizera ver posta em pratica. · Em quanto aos assumpt0s ela 'Ter
ceira, parecia à primeira vista que aquella gente tinha vinclo asylar-se a Ingla
terra, e por conseguinte um asylo se lhes concedeu; mas em breve se cl escobriu que 
aqui formaram um corpo r egular de tropas, que estás eram acompanhadas pelos 
seus competentes officiaes, e que esperavam a chegada ele outms tropas ela Alle-
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manha; que a sua i t~.tenç~LO era tla.r á véla para os Açores, parte integrante do 
reino ele Portugal; e que não sómente intentavam navegar para aquelle ponto, 
como ü·opa organisacla, se não que até esperavam que o governo inglez lhes desse 
comboio; igualmente .se clescobriu que se tinham provido de armas, que, não 
obstant.e a vigilancia elo srm nobre amigo que estava ali proximo, acharam meios 
ele introeluz~r na Tereeira . 

. Verificado tudo isto lhes tinha o governo proposto separal-os, desviar os o:ffi-· 
eiaes dos soldados e clistribuil-os por pequenas povoações . Era porventura isto, 
pergm1.tava elle, alguma proposta injusta? E não havia direito ele esperm· que 
annuissem a ella? Não succecleu assim. Sob falsos pretextos alcançaram despa
chos para outros p.ortos, e nav~garam para a T erceira, sabendo positivamente que 
haviam ele enoonbmr ali resisten.cia, por orcle;m elo governo ele sua magestacle. E 
depois de tudo isto ainda o nobre lorcl lhe chamava horrenda transacção? Elle, 
duque ele W ellington, confessava que ele elifferente modo entendia a lei elas na
ções : julgava que aquella gente era criminosa, por quebrantadora da lei elas mes
mas nações, por se conservar .encorporacla, e por partir d'este paiz contra uma 
potencia ele jm·eJ ou ele f acto p.or elle ele certo m.oclo reconhecida. A principio so
licitaram d'este governo um comboio, e depois obtiveram despachos falsos com 
sciencia certa ele que a sua viag·em seria embaraçada pelo governo britannieo. 
N'estas circmnstancias, constando-lhe que se havia.m espalhado a talTespeito mui
tas· falsiclacles, elle e seus collegas estavam anciosos por dar a tu<io uma plena 
explicação . 

EHe julgava ter respondido a tudo quanto o nobre lorcl tocára, excepto ás ne
gociações com· o Brazil; estas nlLo estavam ainda terminadas, mas a,penas o esti
vessem tudo seria patente á cama~·a. O nobre lord tinha dito que o actual estado 
ele Portugal tivera a sua origem n'este paiz; não era, porém, vel'Clade que este 
paiz münclasse o se!'lh.or D. :Migu~l pa:ra Portugal, nem o propozesse como regente; 
este aTranjo nasceu do Brazil. E certo que o embaixadoT brit::mnico assistira a 
estes arranjos, pm·ém não teve mais parte n' elles do que a ele ser testemunha elo 
facto . E em tudo quanto se passou entTe PoTtugal e o Brazil sempre marcharam 
por este systema. Tinham seguido a c.onstante pratica ele todas .as . epochas, e es
t~wam pTomptos· para dar a todo o temp.o os esclarecimentos que a tal r espeito se 
ex.i.gissem , 

Indicação e dis c .urso na integ:m:t de s ir .}"ames M~ckintosh 

Pr<tponho que o secretario leia e Tegiste como lidas as partes elos discursos 
do throno na abertura e encerramr:mto ela sessã,o passada e na aberttu·a ela pre
sente, que cli2e1:o: respeito aos negocios de Pol'tugal. 

Pomm lidas e dev·iclcvrnente ?'egistctdas cts ]JC6SsagensJ. qtte são estas : 
«Stui magestacle tem a maior satisfação elill vos informar q.üe os fiiD.s para os 

quaes su·a magcstc'tdB, a r eqtusição da côrhe ele Lisboa, <:mvi~tra mna força militar 
~ Portugal, estão pre.enchiclo.s . Cumpridas as obrigações de boa fé, seguradas a 
lllclependencia e salvaçr:o d.e Po~·tugal, sua magestade orelenou que as tropas, ora 
n'aquelle paiz, immediatamente :ile :retirassem. >> (Abertma ela sessão ele 1828.) 

ceDe ordem de sua magestatle vos informfimos que sua magestacle tinha toda 
a J:>asli.o de espmar , quando pela ultima ve-z ·vos fallou, que os arranjos que se 
ha;-riam feito para a administraç~io elo governo ele Portugal, até o período em que 
o tmperaclo1· .do BPazil houvesse completuclo sua abdicação ela corôa portugueza, 
segurariam a paz e promoveriam a feliciclacle ele um paiz em cujo bem estar 
sua magcstacle tomou sempre o mais vivo interes·se. 

· «As j astas esperanças de sua magestacle foram todavia mallograclas; e taes 
lnecliclas se acloptm:·am em Portugal, com menoscabo elas mais encarecidas aclmoes 
~:lfÕes c repctid~s conse~hos de :ma magestade, que obrigamm a sua magestacle e 
"~" outras poienc1as ela Em·opa, que ob1n~m ele accordo com sua m.agestacle, a re-
tn·ap seus representoote,'3 de Lisboa. · 

(I Sua magestade confit11 na sabedoria elo augusto soberano, chefe ela casa de 
lih agança, que elle adoptará aquelles meios que mais apropriados forem para 
lUU:n~et os inter esses e a honra d'aquella illustr e f:1milia, e para segurai· a paz e 
fehctdadc dos dotuini0s em qlil.e r eina .>> (EJlcmTatlilcnto d.a se~são de 1828.) 
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((Vivamente interessado na prosperidade da ruonarchia IJort·ugueza, sua ma
~estade entrou em negociações com o c~efe ela c.asa de Bragança, na esperan9a 
de terminar 1nn estado de cousas que é mcompatlvel com a permanente tranqml
lidade c bem esta.r de Portugal. >J (Abertura ela sessão ele 1829 .) 

Julo·o escusado a quo:rn fp.lla n'esta camara do lagar em que estou, o prot~star 
co:p.tra ~11alquer es:recitl de espírito ele O}Jposição aos ministros do sua magestade, 
·durante esta sessão. O ~odo com que ~e temho havido n'esta moção, que tanto 
:p1e peza ter ele su~te.]ltar agora ew cutnpriwento de mui doloroso dever, offorece, 
creio eu, boa prova da qualidade de princípios o !')e.]ltimentos que invariavelmente 
têom guiado a todos os meus a1lligos flO systema que acloptámos desde o primeiro 
dia d'esta sessão, e~ que logo declarei meu Íllte:p.to de c:Qamar a attenção publica 
ao presente assumpto. J)Lua:pte os pri:tnei:rps dois ~ezes ela sessão, eu me consi
derei a mim e aos amigos ele minha .commuphão política, como aclstrictos por sa
grada e irresistivel obrigação a :p,ão fazer a ~i:p.ima co'usa que parecesse nem 
sequer encrespar a su:perficie ela tão le a;l , e tão perfeita cooperação, que assaz 
:p:10strou a experiencia era I!lais que necessaria para levar a effeito essa grande e 
salutar medida pelos mi:p.istros ele sua maS'estaJe proposta, es!')a .medicla que bem 
confio e creio se mostrará ser a :mais proveitosa; qu('l até agora adoptou o paii:la
mento desde que a faqstfl, elevação ela casa ele Enmswick á corôa constitucionaJl 
d'estes reinos, não j'!Ó preservou a constituiçãp cl~ Ilt.glaterra7 mas descarregou o 
golpe ele morte sobre todas as prete:p,.sões a pocle:r absoluto e a direitos inauferi
veis por todo esse j:r.nr~do. Ai11Cla não posso clespir-me elos se~:]timentos que mo 
Mimaram no decurso ela gra.p.cle conte+tcla c~n que tamanho triumpho se ganhou. 
Não me posso esquecer tão depressa que pelejei homb:ro a hombro nas fileiras 
d'estes cavalheiros que a.go:ra e·stão eleh·o:jlte ele mim, q1:1anclo liclúmos para con
seguir aquelle grande objccto. Taes são meus. se:ntimentps n'esta occasião: farei 
todavia por cumprir com o :)lleu eleve+'; mas não tendo, como não tenho, animo 
hostil, não mostrarei acri.monia que em mim não ha. Ao mesmo passo, con:fi.o que 
o meu pr0cecler ficará tambem em desmesurada cHstancifl, el'es~a morna tibieza~, 
que em pontos ele honra nacional e na causa ele homens clesampaJtUJclos c sem ar
ri:)llo7 para mim tenho que é ag'gravada tnuição. Move"me a solicitude ele que os 
conselhos ele Inglaterra · sej am, e se oj'ltentem ser, s.em ma:qcha, não só aos olhos 
ele seu.s naturaes, mas aos ele todos os povos o do todos os chefes ela Europa; 
move-me o desejo e anciec1acle ele que se expliquem medidas ct~jo j'lÓ resttltaclo foi 
mergulhar o nosso mais antigo alliadO\ nos mais profundos abysmos ela degrada
ção; move-me ardente, e portanto zeloso cuidado pela honra nacional, que, em 
meu pensar, consiste ainda maij'l em :p.ão fazer ou n:judar a f'azer, em não oommu
nicar ou ser cumplice nas injurias que a outros se fazem, do que no altivo c ja
mais quebrado espírito ele as não tolerar a ninguem. 

Tenho por geral e estabeleciclo principio que é !')obremaneira util e salutar que 
a attcnção ela camara se volva ele vez em quando para o estado ele nossas rela
ções estrangeiras: primeiro, pam satisfação elo povo inglcz, que veja, e cilcscanse 
venclo, que se toma devido cuidado em lhe manter. paz o segu1'ança; depois, por
que estas cliscussões são como actos ele clevicla corte.zia para com nossos consocios 
da g-rande 1·epublica elos estados cuFopeus, espociahuentc agora que com alguns 
cl'cllcs nos e11laça o estreito parentesco da liberclacle e a posse ele instituições como 
as nossas. Dois elos estados nossos vizinhos, mn nosso mais estreito e nàturaJl al
liaclo, outro, em tempos menos ditosos, nosso mais· ilhJ.stre antagonista, mas agora, 
e no porvir, nosso mais illustre emulo, ambos adaptaram as inf!titlúçõcs inglezas 
de monarchia limitada c assem.bléas repl1e!'lentativas . Oxalá que elles consolidem 
c perpetuem essa discreta alliança ela auctoúclade com a Eberclacle! As ca,suaes 
discussões de politica estrangeira n'estas assembléas, estou que, apesar ele intem
pestivos successos ou immocleraclos IÍ.nclividno:>, hão ele ao cabo e no toclo vir a 
ser favoraveis ao estabelecimento de geral bom querença ·e intelligencia entre 
as nações, porque hão ele ir clelinclo gradualmente os preconceitos, trazendo a; 

publicas e satisfaetorias explicações de actos ambíguos, c até porque cHio desa
fogo em tempo a ciumes e resenti.mentos. Hão ele, cHton persuadido, hão ele estas 
discussões arraigar mais profnnclamente o santo amor da paz, qne, a despeito dos 
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pr0jectos e intrigas Jos gabinetes, vae meclra.uclo e avigoranclo de dia a dia, :fi
lhanclo e propagando pelos corações elos povos europeus, e é, direi mais, o melhor 
legado ele que a nosso favor test~ran:t essas sanhudas guerras, que desde Cope
nhague até Cacliz toda devastaram a Europa. Elles fomeutarão e nutrirã0 essa 
proveitosa t.e:nclencia, alimeutanclo,a com os mai.~ .gen,erosos sentimentos da natu
reza humana, sem precisarmos recorrer ao louco arbítrio de tentar consegtür o 
mesmo {im clesaprccia.ndo os recursos e amplificando as cli:fficulclades ele qtlalquer 
pa,iz, c então n'um momento em qt~e difficulclacles e miseri3Js não h3! quem ~s não 
sinta: armitr.io esse mais proprio par3J estimula~· e provo.car o ju~to l;esentimento 
ela cligni.clacle nacional, que é pro1Jrio ele todas as nações grandes e briosas, do 
que para lhe moderar a altivez e lhe aguar o fogo ela, bra.vu1.·a. 

Se rulg·uma cousa faltasse ainda para mais fortificar meu amor ela paz, nova 
foil:ça tiraria elle agora .da dissuasiva eloqt-,.encia com que ha pouco ouvi troar 
contra a guerra os labios do unico ·homem ele quem n'estes dois mil annos que 
t~em corrido, clescle que Scipião derrotou A1mibal em Zama, sómente se póde 
düzer que n'mna só batalha desba1•ato11 o maior dos capitães. Fez-me lembrar 
aquelles versos, que certamente foram escriptos e a miuclo são citados n'outro 
sentido, mas que sem duvida caracteri~am aquella dissuasiva eloquencia cuja ca
bal força e peso lhe elão as immensas victorias do orador, e a tão tremenda lição 
que 0 fado ele seu poderoso antagonista nos cleixÕtl: 

uSi admoveris ora., 
Cttnnas et 'l'rcbiam ante oculos, 'l'hrasymcnaque bust;:t, 
Et Pauli stare ingentem miraberis umbram., 

lVIoviclo ele minha paixão pela paz, ·confesso que sou tão clescon:fiaclo com ciumes 
de novas garantias, como seria resoluto em observar as antigas . Tenho contra 
aqueila.s que multiplicam as probabilidades ela guerra (sic). Mas cl'essas ga-rantias 
tanto esconjuro as virtuaes como as expressas, que taes compromeHimentos tanto 
se contrahem por actos como par 1Jalavras . Proclamar por nossos actos que a pre
seil:vação da integridade ele um estado tem ele entrar ele novamente, como prin
cipio," na política ela Europa, é em verdade formar uma nova, talvez tmive;rsal, 
se é que não virtual, g·arantia. Não affectarei occultar que alluclo ao tenitorio 
ottomano . Tal garantia tem, quanto a mim, muito particulares contras. É tentativa 
P~ra salvar uma COl!lSa que nem durar muito.j.á pócle. Por isso granclemente du
Y1clo elo acerto e sízo de palavras ou obras que declarem entra.r a conservação do 
nuperio ottomano, como parte integrante, no systema estabelecido ela christan
clacl.e . Não enxergo a justiça de uma politi.ca que fada a perpetuo bm·ba.rismo 
e esterilldacle toda a ribeira oriental e meridional elo JYieclitcrreneo, essas for
n:osas e nomeadas terras que discorrem do Euxino ao Atlantico. Recuo ele horror 

"' ~~ante da id.éa ele assim l!ebitar os cravos elo jugo turco no coll0 €las nações chris
tas ela Asia Men01·, ela Mesopotamia1 ela Syria e elo Egypto, a quem ele uma 
Parte estú anim.ando o exemplo ela Gr ecia para esperar liberdade, e, por outra, 
desenganando o mesmo exempl9 ele que os barbaros estão á solta para os mal
tratar com d{)bracla crnelclacle. E vã n' este caso toda a clistincção enti'e garantia 
contra inimigos estrangeiros e garantia contra r evoluções internas. Se todas as 
pot~,ncias da: Europa se ligam por seus actos a }Jrotcgcr o territorio tm·co de in
Vasao, os malfruclaélo.s christãos elo oriente não podem contar com elles senão como 
>'eroladeia·os íní.migos . Desas.sombracl0 ele todo o ·!receio estrangeiro, o turco :fica 

· ~lll plena liberdade para ·tynmnisar folgadamente os seus escravos . Os christãos 
( eses}Jera.rão ele receber, já não direi amparo, mas nem sequer a minima bene
Voleneía ele estados cujo interesse vier a ser que um governo que elles estão obri-
9ad.os a 13roteger ele portas a fóra, nfio seja inquietado cl'ellas a dentro. Esta não 
e .garantia que mtüto tempo se possa manter; nunca ella se clevêra observar, e 
~lestes occasionará e~ses. n~es:nos perigos ele que se pTet:_,endia que cUa resguar-
.asse . O resultado vu·::~ mfalhvelmcntc 31 se1·

7 
e para nao long·o praso, que as 

grandes potencias militares e comarcãs, em se achando a pontos ·ae romper gt'lerra 
u.ras com outras, hão de recorrer ao segredo velho1 de evitar querellas, aqui-
1110anclo honradanncntc entre si f.t facil presa qnc :ws pós lhes jaz. Entã.o sorri-
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rão ellas ela creclulídaelc ele mais remotos C8taclos, ct~a força, comquarnto grande, 
nem é da natureza nem estiL em distancia. que com ella possam embargar as pm·
tilhas. Uma ampliação das maximas que dirigem a política elos estados ela cla·is
tanclacle, adaptada a suas novas relações com os barbaros comarcãos, poderia 
em tempos de tranquillitlacle t:wranjar-se sobre princípios assignalaclamep.te eles
interessados, que sós seriam cabaes para prevenir guerra, iltiquas partilhas e pe
rigosos engrandecimentos . Mas d'isto, já assaz e cl~ sob~jo. 

O caso de For,tugal pOl" mais perto nos tqca. E o ele uma nação ligada com 
Inglaterra por tratados ha quatrocentos e ci:q.coenta annos, sem inten;upção de 
mn só dia ele ftialdade em amisacle tão velha; de uma nação com quem estamos 
ligados por um tratado de garantia ha mais de seculo, sem que nunca nos arras·· 
tas se a tuna guerra ou nos pozesse nen1 sequer em risco ele a ter; que por outro 
lado já tres vezes foi invadida (em 1760, 1801, 1807) por St].a tenaz :fidelidade a 
Inglaterra, e cujos soldados pelejaram pela inelepenclencia ch11 Europa quando por 
ella pugnavam nossos mais famosos capitães contra Luiz XIV e Napoleão. Esta 
é uma alliança que em dtuação e intimidade não tem par na historia elos homens, 
e na qual todas as outras nações aprenderam a olhar, tanto em nosso ascendente 
c9mo em ·sua clientela, um dos elementos elo systema euroi)eu. Serà licito· ajtm
tar a isto que Portugal nos precedeu (comquanto ele breve dura) na dominação 
dos mares, e que foi o berço do maior poeta q11e ainda occupou sou engenho em 
celebrar façanhas e em prezas nauticas ( . 

E este é o paiz qufl agora jaz suC(ll.:pu,bidq do jugo ele urq usurpaclor ct~os 
crimes privados mais traZ<~m {~ memoria as eras d~ Commoclo e Caracalla elo qnc 
a uniforme mediQcriclacle elo vicio civili~aclo, que á face elo mundo se ostentl:J. ~inda 
com a 'profunda marca na fronte elo fm,rete do perdão ele seu rei e ele seu pac 
por uma rebellião lJan•icicla; que vilmente trepou ao throno por uma serie de 
fraudes, ele falsiclacle·s e perjurios, taes, que a todo o homem a alcarnce ela alçada 
das leis o fariam padecer a mais afi'Tontosa, se não fosse a ultima, pena; ele um 
wonstro, emfim, que só por se havet:em submetliiclo a sua op1Jrobriosa clominaçl:to, 
os nossos antigos e fieis amigos viram todos os príncipes ohristãos obrigados a 
quebrar tvcla communicação com elle, e a tratar seu paiz como uma terr:;Ji "infes~ 
tacla de pestilencia moral, a clf)graclal-a ele seu antigo logar entre os membros 
ela christanclacle. 

No emtm\l.to, o legitimo soberano, D. Maria JI, t'ecebicla por sua magestade 
com paternal carinho, pela nação britannica com o interesse devido Et sua idade, 
a seu sexo e á dignidade l'eal; solemn.emente reconhecida pelo governo britan
nioo como rainha ele Portugal, aquella a quem todas as grancles. potencias ela Eu
ropa concorreram paJ?a pôr no throno, pm;manece todavia exul e profaga, a1Jesar 
ele que esses mesmos actos que illegitimamente a esbulharam, são affrontas f:l in
dignidades de enormíssima gt'llincleza contra essas mesmas p0tencias, contua te>das 
as potencias ela Europa. · 

Sua magestac1e jà . por duas vezes disse a seu parlamento que por esta tão 
perficla quanto insolente usurpaÇão havia sido forçado a quebrar tocl:;J,s as rela
ções cliplomaticas com Portugal. A Europa já sentenciou o usurpaclor. A Em1opa 
decidiu já que emquanto sob seu domínio, nem as ordinarias relações ele amisade e 
cortezÜL se podiam conservar com uma nação outr'ora illusüe, ainda hoje l'Cspcita.
vel. Tão profundo estigma elo desagrado ele todos os soberaaws jamais se estam
pou sob1:e paiz nenhum em tempo ele parz. Nem com effeito houvera causa alO'mna 
que~ o justificasse, se nEio fossem esses repetidos actos ·ele fraude e traiçno pelos 
quacs a usmlpação foi con:summacla, os quaes são outros tantos insultos a todos 
os prin(;\ipcs, os quaes, pois são. reconhecida e aclmitticla base d::u política etU'opêa 
a respclto de Portug·al, me auctorisam, n'estc )ogar de onde fallo, a dcscrrcvel-os 
na lingnagem que só lhes quadra. Fôr1a mui aspera argui.ção contra os arbitras 
ela Em·opa o duwielar cl'elles que um tanto se não deixaram movc11 po;v esKas nfio 
refhtaelas, posso dizer mais, nem seque1· conh·adictas accusações elos monstnwsos 
crimes que pesam sobre a cabeça elo usuupaclor. Seus crimes publicos e privacl0s 
s[io a causa da universal interrupção ela acostumada amisaclc c bemquerença com 
o nosso antigo alliaclo. São esses crimes que sobre a clcsgrnçacla i1ação acarreta-
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ram ludibrio tão sem par, Elo affrontoso bando. N~io ha memori <1. J e crimes de 
chefes taes, qu@ fossem causa su:fficientc e aclm~tticla para se descarregar tão se
vero fl.agello sobre o povo que lhe não resiste. E pois dever publico meu expol-os 
aqui, e não o posso fazer em palavras brandas sem injustiça para com o mísero 
Portugal . e opprobrio para mim mesmo. N'um caso ele honra nacional, que n'ella 
t?ca pela mais delicada parte, que se refere ao nosso procedimento com um al
hado em penuria, e .à sem par ignom.inia que sob11e esse infelill alliado oaíu agora, 
só mo cumpre, só devo usar a mais extreme franqueza e aberta qusaclia de lin
guagem. Cumpre-me investigar . as causas cl'este fatal successo. T eve a :j:l.uotuação 
ela política britannica parte n'elle ? Podemos nós dizer afoutamen.te que havemos 
obrado, não só com litteral :fidelidade a nossos contratos, mas com generosidade 
em amparar QS que tudo arriscaram por se fiar em nós?. Oom a amisacle qqe é 
c1:evicltJ, a um povo que em nós poz sua confiança? Com liberal boa fê para com um 
monal'cha a quem por legitimo r econhecemos, e a quem nossas enganosas insti" 
gações fiz eram dar irretrogaclaveis passos? 

A ·indicação com que hei ele l'ematar este discurso tem por fim pedir qqe se 
responda a es tas importantes perguntas, produzinclo~se os principaes officios e elo. 
cumentos re lativos aos negocias portuguezes, desde o verão ele 1826 ate o mo
mento actual, quer datados ele Lol).clres, quer ele Lisboa, Vienna, Rio c1e Janeiro 
ou T erceíra. 

Para auctorisar esta winh& indicação, sou obrigado a r eferi1• por extenso, oom
q~lauto o mais b1•eve que possa, os successos em que ostes documentos podem 
cltffundir a necessitada claridade. N'este relato11io, alliviarei primeiro que tudo mi
nha carga al~janclo pela amumda as pretensões ele D.lVIiguel á corôa, qu~ se quize
ranl fundar em não s~i que leis velhas ; não qtte me não desse a mçaminal' attert
tarnente aquellas e as não achasse completamente absurdas; mas porque elle 
prop1•io as renunciou por seus r episados juramentos, p01~que todas as potemüas ela 
Europa ·l'econheceram cliYerso modo de successão á corôa portugueza, po1'que 
tolUa.ram medidas, posto que inaclequuclas, para a levar a efleito, porque SL'l.a ma
gestacle Fetivou seu mini :;;tl'O ele Lisboa e reconheceu D. Maria apesar de esbu
lhaela ela posse. Contento"me ooli1 estas auctoriclacles, que, no logar eJI!. que es
taJ?los, s~i.o inclisputaveis. :No desencargo ele níeu dever terei quo rel~tta1• factos que 
80.1 c~e auctoriclade inecusavel, e de citar documentos, por copias que avalio exa
cttssimas, ele va1•ios despachos e minutas. C1 eio em to ela a vm:claae elo q-qe vou 
referir, e na exacção elo que hei ele citar. Corrijam-me, todavia, onde quer que sue
ceda estar eu mal informado. Não elevo a mínima pal'te ·ele minha infomJ.aç?lo a 
nenhuma qt1ebra ele clevcr. Nem pócle mamvilha1• ú camara que ·muitas copias ele 
d?ctllneutos que interessam a urna multidão ele pessoas, viessem, nas desastrosas 
Cll!cumstancias ele alguns dos que foram pal'te l). 'elles, a clen•amar-se pela Europa. 

Passarei por cima da revolução que em 1820 fez aclopt:;w mua monm;chia cle
~bocyat~ca em Portugal : seus melho~·e.s fauto1:es se modera_ra~ cleJ;>ois e foram 
::- 8Gl1Vlclos. no partido da reforma legttlma de .t826, seus mms v1s tnbtmos ~agora 
a.'10 ~retonano s elo usurpaclor, do. usurp_acl~r que agora prosc11eve os que ~ntap pa-
c~elaJU por sua lealdade. lVIencwnm•e1 so ele passagem o tratado do Rto ele Ja

~~n·o . ele agosto ele 1~26, pelo qual foi o Brazil sepal'ê.1.clo ele Portugal, se:q.do me
.. tanewo s a Inglaterra e a Austria, e o qual foi r esultaclo das negociações em que 
slr Ch:•rles Stuart (toJ,gora lol'd Stna:J;t ele Rothesay, e um elos mais distinctos cli-
1~ ~lllabcos inglezes) ent1•ou como plenipotoncial'io de Portugal. Na prirrp:wera se
gLltnte D. João VI, defunto l!ei de Portugal, morreu, depois c1e haver na mtificação 
\~eouhecicle> a D. P eclvo ·por seu herdeiro. É certo que eva necessa1•ia Clonsequencia d a~uelle tratado não <lOnsepval' elle o reino de Por.tugal: sua auotoriclacle ali não 
d eVla Sel! pel1manente. lYias como ·o Inoclo da separação e definitivo arranjo elas 
nas ~o~·ôas não estavam cabalmente ordenados, era igualmente forçosa conse

{llencta elo trataclo 1 que D . P echo exercesse uma aucto1;idade temporària em Por
c:t~:· Assim veiu elle ~ ser necessa~iamente 11ei ~e Por:tugal, p~ra haver ele exe
e ai o tratado . Possmu aquelle r emo COlU.O a tltLllo ele deposito e tutela, e só 

8 
~9.uauto não podia fazer entregue d'olle·. Para esse fim algum tempo era neces-
Ulto, quanto tempo, não se podia determinar pl'ecisa.mente, bastava que nã.o ap

u 
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parecesse symptoma ue má fé J?-em ::signaes de in:enção ele conserva.r ~ortugrul 
mais tempo elo que era nccessarw para se consegmrcm os fins elo d.epomt0 e tu
toria. Para toelos esses :fins e por todo esse tempo elle era tão rei de Po1·tugal 
como seus antepassados, e como tal foi reconhecielo por toda a Europa, excepto 
por Hespanha, que lhe não manchou o titulo com o opprobrio ele um reconheci
mento seu. 

Para que a separação se effeituasse com seg·mança e proveito para os dois 
pa.izes D. Pedro abdicou a corôa ele Portugal em favor de sua :filha D. Maria, 
enti·e ~ qttal e D . Miguel se celebrariam esponsaes sob condição ele elle j urar 
a carta constitu.cionaJ então outorgada por D. Pedro á nação portugueza. Como se 
lhe rasgariam .os seios ãa alma ao sacri:ficar assim sua :filha ! Mas fosse qual fosse 
a angustia cl.o JXW, o 1·ei é inquestionavel qu~ não podia tomar elelibéração que 
mais probabilidade tivesse ele manter paz entre os partidos que dividiam Portu
gal, do que a união do cabeça ele motim elos absolutistas com uma princeza que 
em todas as esperanças elos constitucionaes . ·Póele haver cliversidacle ele opiniões 
sobre estar ou não estar Portugal em circumstancias de receber uma constituição 
livre; mas ninguem pócle duvidar ele que não era possível estabelecer soliclas ba
ses ele tranquillielacle senão em reciprocas garantias a ambos os paTtidos dadas, 
para Cllle mutuamente se não opprimissem; que uma justa distribuição de poder 
político entre elles era o unico modo ele proteger ambos ele dois, e que tal dis
tribuição se não podia e:ffeituar sem uma constituição que fosse a concordata que 
ligasse todas as classes e partidos . Para este fim otltorgou D . Pedro a carta e 
condicionalmente abdicou o throno. 

Em j unho de 1826 chegou esta carta a Lisboa, trazida pelo mesmo eminente 
ministro inglez que cl 'aquella côrte tinha ido ao Brazil como plenipoteneiario ele 
D . João VI, e qtte agora voltava elo Rio ao T ejo como portador ela' constituição 
oütorgada por D . Pedro. Pouco -me importam os rttmores de descontentamento 
excitados pela ida cl'aquelle ministro a Lisboa. É mais facil censurar de longe, 
elo que . deliberar em urgentes e subitas emergencias . Sem duvida pareceu a 
sir Charles Stuart da maior importancia não prorogar a incerteza em que estava 
a nação portugueza ácerca elo seu governo. Consiclerou-se como nm1eio de salva
ção e remedio, e deu-se pressa a trazer novas ele paz e estabilidade permanente. 
Ninguem póde duvidar de que o povo portuguez acceitou tal dacliva, por tal men
sageiro trazida, como um, signal da favor:wel disposição do governo britannico a . 
respeito ela constituição. E de publica notoriedade que grande numero· ela nobreza 
de Portugal por esta visível approvação da Grau-Bretanha se animou a seguir as 
partes ela constituição, ele tal maneira e tão publicamente, qt~e, aliás, elles cmn 
rasão teriam julgado iiJ.util sacrifi.cio ele sua salvação pessO[LL Seus princípios con
stitucionaes, comquanto sinceros , não exigiam tal devoção e sacrificio, se não fo
ram as racionaveis esperanças ele ll1e colher o fructo, que toelos os sig:qaes elo fa
vor ele Inglaterra fortemente inspiravam. Não ha declaração cliplomatica (que ainc1a 
~•ssim facilmente seria tomada por mera formalidade) a qual poclesse, ainda no 
caso ele se lhe haver daclo a pnbliciclade que se lhe não cleu, desfazer a impres
são que no povo e nobreza ele Portugal tinham feito os actos ele sir Charles Stuart. 
Declarações, comquanto publicas, feitas seis mezes depois, elo intento em que es
tavamos ~le nos abster ele toda interferencia em questões intestinas, já não pocli&Ul 
restituir aquelle desgraçaclo povo á sua situação primitiva, depois ele haver cl::tclo 
irrevocaveis passos, e a si proprio cortado todo o meio de r etiraclF. . · 

Esta foi, pois, a primeira cottsa em que o proceder elo nosso ministerio inclnz1n 
e animou a nação portugueza a adoptar a constituição . M'as n í1o acabou aqui . . Se 
me não informaram mal pessoas qúe não podem enganar o que <!lifficilmente po
diam ser enganadas, a promulgação ela constituição foi suspensa em Lisboa até 
a regencia réceber o parecer e consell1o ele sua magestacle (britannica}por via de 
seus ministl'os DLu·ou esta suspensão quinze dias pelo menos. O conselho claclo 
foi que se pozesse a carta em vigor. Não sei em que termos foi claclo este pare
cer, ou que limitações e condições o acompanharam; mas o sabel-o ou não, pouco 
faz ao meu argt1mento. O grande resultado pmtico seguramente se havia de fl'!<z er 
publico, como instantaneamente se fez, por toclas as sociedades ele Lisboa. Pe-
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c~u~nos accessorios1 ou naturalmente se encobriram, .ou seguramente cl!elies não 
fez caso a avidez e enthLlsiasmo ele quem relatava o principal. Em tão rapidas 
mu~anças ele ministros, COl!lO então se viram em Lisboa, não podia clei::s;.ar ele ser 
sab1clo pül' todas as pessoas bem informadas, e clivulgaclq com as e::s;.agerações 
cqstumaclas entre a mlilticlão1 que a Gran-Eretanh~ se havia declarado a favor 
ela carta. E .este facto, oom todas st1as naturaes consequencias, consiclero e"Q. como 
a segunda i"Q.clLwção e instigação ela meslll.a especie1 que á nação portqgueza clé
mos. Não se jtllgne, porém, qqe menciono estes fàcto s para os increpar. Foram. os 
bons officlos qe 1.1m alliado . Amigavei~ conselhos não são i!!clevicla interferei).cia. 
Nã~ envolvem ataque á i.n.depencl encia, 11em desvio ~e J.1.Cutralidade . «Estricta neu
trahdacle consiste meramente: primeiro, I!a abstei).ção ele toda e q_qalquer parte 
em. operações de gqerr~; segtlQclo, ·em. consentir Oll prohibi1· com igualdade o abas
t:cu~.ento c1e instrumentos bellicos a ambas as partes b elligerantes» . Neutralidade 
nao :mporta iitcliffel'ença, 11em reqqe1: essa detestavel imparciq,lidacle eij.tre o justo 
~ 0 r~usto: E!lla só con15iste na q,bst~ngão de ce~·to~ ac~os e::s;.teri~ves .bem defi!ü-

os pelo dtre1t0 das gentes, lll.as derxa o coração mte1ramente hvre1 e as maos 
solt~s em tudo e para tudo o q_qe visivelmente não es tão ligadas . NeJ.1.4uma neu
tra:hclacle violámos nós ql\anclo cobrimos de execrações q, infame ve11cla d~ Cor
seg~, quando altamente braclàmos contra as i:qiq_uas partilhas ela Polonia. A neu
trahclade não impediu mr'. OamÚJfg de quasi rogar a D eu::; aqui .rt'esta camara 
pela destruição elo exevcito fra:qoerq invasor ele Hespanhq,. Nãp se nos seguiq cl'ahi 
guerra oom França oú. Austria ou Prussia ou Russia. Neutrq,lidaclr;l ufio é um 
Ponto, mas 'uma linha que se estende elo campo ele um combatente ~o elo outro. 
EUa comprehende tanta ·va1-•iedq,cle ele matiz!')s 1 ele graus entre boa e Plá opini~io 1 
qlle ha <:!spag,o dentro clr:l seus limites para mudar elo mai15 amigo pa:ra o mais 
adverso systema de pol'itica sem tomar, comtudQ1 al•mas por nenhuma parte. . 

Pouco depois se àiJI•esentou, a este malfadado povo, outra incitação â.e ex
trao1dinat•ia nature?.;a, at~as atr•olileS ch,cumstancias deixam no escuro sua con
nexão, pOl! subsequentes occorrencias, com os aatos da Gra:q~Bretanha. Em 30 ele 
V:tuhro d,e 1826~ D . lYJig'twl, depois ele prestar juramento ~í constituição en1. 

1e;Illla, contrahiu nas mãos elo nuncio elo papa, e na pl'eSHil.Ça elos ministros im
pel'laes·, seus esponsalícias oom D . l\farla1 a que1J.1. eutftü" solemuemente reconhe
~eu por soberana ele Po:vt~lgal. ;Este foi o p1•ln1eiro de ::;eus peJ-;imios, o primeiro 
J.urameuto que cleu1 só para ohte~' os meios de o quebrar. Este passo foi clelibe
~ado e meditado, porque dependia ele çl.ispeusa elo ·papa, para a qual era preciso 
~n1P? e muitas fovma1i c1ades . O pe1:jurio foi aggravado pOl' toda qtl.anta circum
~ anct~ agg1•avante ·pócle 1•qsqltq,r ela qualidade elas t estemlUlhas, ela importancia 

0~ 0~Jecto que o jnramento lhe assegLirava, e ela 0011fiança que elle quiz inspirar 
lll 1sso a es ta naç!l;o . Ao mesmo tempo appareceu, fomentada por Hespanha, 

lllUa rcbelli~o em seu nome, mas que elle publicamente de~negou. E d'ahi a dois 
~~~zes , quando a verficlia ele Hespanha foi manifesta, tropas ingleza~ clesemba~·-

r{ a111 em Portugal, e bs rebeldes furam expulso.s elo terl'itorio ele nosso antigo 
a l~~o po1' um dos mais avisados, honrosos, e energicos e brilha~ües golpes ele i10 

LtlCa que j amais clesferíra Inglatena. lVIr. Cauning libertou Portugal, e assim 
~a~ou a divida em que lhe es tavamos por quatro seculos de fé .constante e ami
u~ e, por tres invasões e uma conquista por amor ele nós supportaclas . E todavia 

os pel'J?anecemos neutraes . Mas que pol!tuguez ficaria em duvícla se a naçl:io 
~~e .. ha.v1a clisp<H'15aclo os absolutistas era ou não a favor ela aonstituiçi),o? Não se 
iu 11n&·tra1n r egras ; mas deu-se novo, il'l'ecus'~vel incitamento . N'estes repetidos 
eff.entrvos dados ás esp m:anças ele uma naçfLo, n'estes não formaes porém mui 
d ectrvos, e portanto llJ.UÍ ob1·igatorios actos, é que eu assento a pvincipal :força 
c~ lll~ll argumento, mais ainda do que nos procedimentos fecletaes e cliplomati
aiJ~d;em?s ele mais, no anno seguinte, uma t1•ansacç~o entre os dois govel'nos que 
ce't ma~s ele perto se approxima de um tl!ataclo, e a qual, em meu humHcle conçr/ o, 

1
muito participa ele sua natureza, e como tal nos impoz todas suas obriga-

es c e hon.i'a e equiclacle. 
d' Venho agora ás conferencias ele Vienna no outono ele 1827. A 3 ele julho 

esse anuo, D . Pedro emittiu um edito pelo qua1 mais se approximou da clefi-
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nitiva abdicação da corôa portugucza, c nomeou a D. :Miguel logar-tcnentc do 
reino. Este decreto foi roboraclo por varias cartas regias da mesma data, uma a 
D . Miguel recommcndanclo-lhe c ordcmmclo-lhc que exercesse seu em·go confor
memente com a cru.'ta constitucional, outras a seus alliados, o imperador de Aus
tria e o rei da Grau-Bretanha, como quem lhes commettia a execução ele seu de
creto, e rogando-lhes que tomassem todas as medidas que necessarias fossem para 
que a carta constitucional que elle outorgára :ficasse sendo a lei fundamenta l da 
1no_narchia 1. Com estas condições e para este fim rogava elle auxilio para o es
tabelecimento de D. Miguel. 

Em conscquencia d'este decreto, se tomaram immediat.'Lmente medidas para 
uma conferencia diplomatica elos ministros jtmto á côrte ele Vienna, a fim de con
certarem os meios ele sua execução. E aqtú cumpre mencionar uma elas medicbs 
preparatorias que em Londres se tomaram, por ser ella da mais transcendente 
importancia para ambos os ramos de meu argumento; já como incitamento dado 
aos portugtlezes, já como virtual obrigação para com D. Pedro contrahida; e rogo 
á camara queira ter bem presente o caracter das transacções de que. vou agora 
fallar, pois que em ambos esses importantes pontos vae tocar .. O conde ele Villa 
Real, áquelle tempo em Londres, foi nomeado, não sei por quem, para agir na 
qualidade ele ministro portuguez em Vianna. Sob côr e pretexto de falta ele tempo 
para consultar a princeza regente em Lisboa, lhe foram entregues por um minis
tTo austríaco c outro inglez varias papeis, não assignados para sua dirccção1 mas 
que effeetivamcnte equivaliam tanto monta a um~s insh·ucçõcs . Com cfl:'eito, in
strucções se lhe davam n'estes papeis para assegurar a D . Miguel que, observando 
cUc a carta constitucional, teria a protecçào de Inglaterra. O tom e maneira qu_e 
D. lYliguel devia acloptar em suas conversações ao passar por Paris, até isso ia clesi
gnaclo n'ellas . Tambem especialmente ordenavam estas instrucções ao conde de Villa 
Real que urgisse com a necessidade ele que a volta de D . Miguel fosse por via ele 
Ing-laterra. «Sua volta, diziam ellas, é jáJ per si mesm::t garantia immensa clada 
aos absohüistas; sua volta por este paiz será ao menos uma :fiança }Jara o outro 
P.artido». Podia a nobreza e povo de Portugal deixar de considerar mna parte tão 
activa tomada no arranjo e coordenação ele seu governo, senão como íncitamen~o 
c animaç,ão clacb par seu antigo c poderoso alliaclo para que aclherissem á constL
tuição? E' possivcl que tão notavel línguagem se não espa1hasse logo entro elles? 
.l' ão seriam muitos d'esses que agora têem cliantc ele si o cadafalsq, afoutaclos a 
obrar declaradamente segundo suas opiniões FOr incentivos tão lisonjeiros? 

No mez ele setembro de 1827, quando Europa e Amcrica estavam carpindo 
a morte de mr. Canning, foi apresentada na côrte ele Vicnna mna nota do mar
quez de Rez nele, ministro brazilciro j unto d'ella, contendo o decreto o cartllls re
gias ele 3 ele julho. Os ministros de Austria, Inglaterra, Pmtugal e Brazil se ~·e
tmiram em conferencia a 18 ele outubro e começaram por tomar a nota brazileu·a 
e os documentos ele D . Pedro que a acompanhavam, como base de todos os seus 
procedimentos. Por este facto se reconheceu solcmnementc que o titulo de D . Pe
dro estava intacto e que sua disposição da corôa constitucional era considerada 
legitima. Por este modo acceitaram elles, outrosim, a execução do mandato e cu· 
radoria debaL'\:0 das conclições com que D. Pedro lha committÍl'a. . 

Vê-se por uni despacho elo príncipe Metternich ao príncipe Estcrhazy (copia 
elo qual foi tambem encorporada no protocollo ou minutas ela conferencia) que 0 

príncipe lYiettcrnich immecliatamcnte procedeu a dispor D . lVIignel para que to
ma:sse o caminho ela prudcncia e da obediencia. Representou-lhe que D . Pedro 
havia requerido a udl'ectiva cooperaçao ela Austria para fazer com que elle infante 
se submettesse com inteira cleferencia ás ordens ele seu irmão)); c acrescentou que 
eco imperador de Austria el)l nenhtrm caso poderia consentir em que clle voltasse 
por via ele Hespanha, porque seria contrario às intenções ele D. Pedro e ao pa
recer de todos os governos da Etuopall . Estas representações foram baldadas ; 

1 ccJe supplie votrc majesté de m'aider non seulement àfaire que cette régence entre pro~
ptement en fon<:tions, mais encore à ejj"ectuer que la charte constitutionnelle par moi oct.'·opeet 
devitmne la loi fondamentale clu royaume.u D. Pedro au roi de la Grande-Bretagne, 3 Judie 
1827. (Nota do t?·acl~tctor.) 
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interpozeram-se os bons officios de uma augusta personagem, e D. Miguel permane
ceu mflexivel; mas até n'essa mesma entr evista i, na qual se elle fôra homem 
em quem verdade coubesse, clevêra fallar verdade, espontaneamente disse que 
((estava cletenuinaclo a manter em Portugal a carta que tinha jnrado, e que sua 
lnagestacle podia descansar n 'esse ponto}). Esta voluntaria mentira, esta desfaçada 
allusão a seu juramento, virtualmente equivalente a uma r epetição d'elle, esta 
promessa feito, em tuu momento em que sua obstinação a outros respeitos lhe clava 
fraudulento credito~ merece ser contada entre os mais assignalaclos pmjurios com 
que elle illudiu seus subclitos e insultou os soberanos da Europa. 

1 
O pr1nci1Je lVIetternich, havendo previamente consultado a si r Henry W elles

?Y, hoje lord Covvley, e aos outros ministro~;~, a sobre o modo de eonquistar are
ststencia elo infante», determinou conformemente e por combinação (note-se} de 
t~dos, ter uma derradeira e categorica explicação com elle. «Eu declarei-lhe, . 
cl:_z o pl'incipe Mettentich, sem reserva, que na sua posição não tinha a optar se
~ao entre partir immediatamente parw Inglatena a caminho ele Portugal, ou aguar
c ar em Vienna as ultel'iores determinações de D: Pedro, a quem a côrte ele Lon
~lres (não esqueça isto) e a de Austria, communicariam os motivos que havirum 
lncluztclo o infante a não obedecer immediatamente ás ordens ele seu irmão. O 
pr~u~ip e Metternich descreve o instantaa.1eo effeito cl' esta ameaça ele mais longo 
capttveil·o, com toda a elaborada delicadeza ele corte.zão e diplomata. Não me 
ta~clot1 a lJerceb er que eu tinl1a tido a forttma de fazer profunda impressllo no 
alumo elo infante. Depois ele algtms momentos ele r eflexão elle emfim cedeu aos 
hnselh0s ela amisade e ela rasão 11. Elle confessou a que r eceiava voltar por via ele 

g~aterra, porque .sabia que havia fort!=\S preconceitos contra elle n 'esse p~z,. e 
tenua ser mal r ecebido n 'elle ». Fez justiça ao povo de Inglaterra, a consClencta 
ele seus crimes previu a justa incligna.ção cl'esse povo, nem era de esperar que 
l!Un homem como D. Miguel poclesse coinprehcncler suas mais sublimes e gene
tosas qualidades, que o levaram a esquecer passados crimes com a esperança ele 
~;le elle os ía r emir pelo estabelec.im~nto ela lib~r:l~cle . Não havia na natur eza 
f ' esse povo nada que lhe podes se mchcar a posstbthdacle de que um ente com 
frma humana usasse elas solemnes promessas ele que elle se serviu para o illu-, 
c tr, como de meios para perpeti·ar novos e mais atrozes crimes. Façamos aqui 
~'>a.usa . O princ.ipe Metternich, com a concorrencia elo ministi:o inglez, anmmciou; 
: D. lVI~guel que se elle imm!')diatamente nfLo voltasse a Portugal por via ele Ingla-
erra, trnha de ficar eni Viemm até novas ordens ele D. Peclro. Aqui as r eflexões sll atropellam no espírito. D. Miguel tinha jà antes convindo em manter a carta. Se 

: e houvera hesitado n 'esse ponto, é evidente que a linguagem que com elle t'lsas
~e'll:l! te~·ia sido mais categ:orica. De nenhuma pa1:te ~_ouve nem o ~inim0 inclic~o 

e cluv1cla sobre a auctonclacle sobei·ana ele seu u·mao ; toda a sen e de proceclL
lle~tos o prova, e em muitas partes expressamente se affirma que o infan.te seria 
c etlclo em Vienna se não conse:p.tisse em ir por via ele Inglaterra, a fim de con
~ht:cer to·da . a. naçã.o pcirtugueza ele st~a sinceri~ade , e l?ara: dar, na jú citada, 
~ ,. 1ase elo mm1st.ro mglez, i< Uma garantia ao partldo constttucwnab, ou, por ou
t ~~s palavras, a mais forte segurança pratica ele que elle era mandado pela Aus
. ill:.' ~ rnais especialmente pela Inglaterra, a exercer a regencia sob condição ele 
cl ern· iL carta. 
l" · ~fas ele onde resultava o direito ele o reter preso? Não posso cl·isputar este 
~ ll etto. sem intentar uma accusação ele cc(!]'cm·e p1··ivado contra todas as grandes 
)~.te!J-Clas . Podemos crer, se nfio dizer, que esse direito se ftmclava no proc·esso 
~~1g1n~~· ~ol?-tra elle. instaur~tclo P?r D. João VI pelo crime ele t e.bellião e conato 

Pl1ilUC1cho, e CUJa sentença, amcla antes ele clacla, por excessiva hranclura se 
~~tnmntou -em clegredo para Vienna. O perdão e livramento. concedidos por D. Pe-

. 
0cl foram, n'aquella supposição, condicionaes; nem cl' elles pocli~t gosar @ agra

~la ~ sem cumprir com todas as condições. Sua fuga ela custoclia de-ve pois ser 
fi o~slclerada como effeituada por fraude; e aquelles a quem sua pessoa foi con
la a por D. Pedro, estão, emquanto a mim, ligados por sua fiança a fazer tudo 

(lVot
1 

Qlne teve com o imperador de Austria, a quem tratou com sua má educação costumada. 
a c o tntd'ltcto?") 
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q_ ltanto for ncccss&rio para reparar os clamnos que ela soltura el' cllc l'CSttltaram ao 
rei c ao povo de Portngal. Mas a supposiçllo mais natural é que clleiil acccitaram 
o alvará de fieis carcereiros, qtle se incumbiram da custodia c condicional soltura 
a pedido ele seu alliaclo o soberano legitimo ele Portugal, pam o fim geral c J??'O 

bvno publico europeu ele scgtmu: a tranquílliclade cl'aquelle r eino, como ligada 
q Lte é com a l)az da Europa e com a tranquillidade ele seus l)roprios dominios . . (ão . 
t ontrahiram elles por este modo uma obri gaç~io federal para com D . Pedro de com
pletar sua obra, e mai s especialmente de velar por que D. Mi guel nfio fos se empre
g~u· irnmecliatamentc a liberdade, a sancção c auxilio moral que cl'ellcs rcccbêra, 
em destnúr as leis ftmclamenta.es que elles tão facilmente confiaram ús suas pro
messas c j tü·amentos ele as manter? E quando cessou ·esta obrigação? Não ligava 
clla tão plenamente nas margens do Tejo como nas elo Danubio? Se no desem
penho cl'esta obTigação elles tinham direito a encarcerai-o em Vienna por elle não 
tjucrer tirar as suspeitas elo partido constituciohal vindo por Inglaterra, será pos
si\Tel duvidar, de que estavam ligados, e portanto auctorisados a reclamar c exi
gir em Lisboa: que il:nmeclintamente desistisse ele suas descaradas tentativas para 
destruir a carta? 

:Não entro em nenhuma cl'ess~s distihcçõcs technicas qhe se pretenderam fa
z r entre protocollt> e tratacln . Considero um protocollo como as roihutas de con
fei·encias em que as partes contratantes verbalmente accordam sobre certas me
clidas importantes, que, vinelo depois a ser r egra para os ouh'os, ficam sendo em 
consequencia obrigatorias em boa fé, honra o conscioncia, para os que essas con
venções formaram. Em consequencia cl'estas conferencias, D . Mi~uel, a 19 ele ou
tubro, escreveu a seu irmão, a sua mag;~stàclc britannica c a sua alteza real a in
fmita D. I izabol. .r as duas primeiras cartas solemnemente reitera sua determinação 
tlc manter. a carta uutorgada por D . Pedro, e na i.tltima mliis amplamente segtua 
a sua irma a inabalavel tcnção em que está ele uobservar1 o fazer observar as 
leis e instlttúções legitimamente outoi·gac1as por nbsso augnsto irm~o, c que nós 
toclos jl.U'ámos manter: e desejo que a esta miE.ha solemtl.c cleclaraçao faça dar a 
hecessaria Fttbliciclaclc». 

Na fé cl'cstas declarações lhe permittiral:n sai r ele Vienna. As potencias que 
assim o soltaram, por este acto, disseram ao n:i-tmdo, qt1e com effeito o acredita
vam. Abriram-lhe seu creditt>, c ficaram fiadores pela fic1elitlacle cl'olle . Sua sol
tura, col:no l'esttltàdo cl'aquellas conferencias, lcvav:a comsigo toda a auctoridade 
das potencias. Fiados n'estas declarações o r ei e o povo de Inglaterra o recebe
ram com affecto, esquecendo no meio elas acclamações qüe clavnm ao primeiro 
rei constitucional elo emancipaclo Por~al, o príncipe cl'iminoso que o havia cl~s
honraclo. N'esta mesma fé o licompànl1~~ram embaixadores inglezes; c a banclell'a 
1ngleza, qhe sancciohou .sua volta, pr<?claJ..uava aos p'Ortuguezes constitucionaes 
q~1e podiam lançar elo animo seus receios pela_ ~bcrdacle 1 e Ta_cionaveis_ appreh~n
soes em que estavam poi· suas pessôas. Os m1rustros bntanrucos nas mstrucçoes 
ç1adas ao . conde de Villa Real expressamente haviam declarado que a volta. ele 
b. JYiig'uel por Ing'latcTra era grande c :formal garantia para o partido eonstl~LL
cional. Os factos ticlJ.am altamente fallaclo a mesma lingüag;em ; mas as propnas 
palavras elo ministro britannico ine'vitavelincnte r esoaram 1)01' todo o Portugal, 
aclorfuentando a vigilancia, mostrando desnecessidade ele cautelas, e tendendo a 
extinguir as mais negras sUspeitas. Nem foi isto sómentc : o conde ele Villa Real, 
então general em commando, que conheci~ o homem, desde os primeiros nuuoncs 
da volta ele D . lVligucl, tinhll procurado obter a nolneação ele elnbai.'taclor para París 
p~u·a não ser apaiihado pelo lobo em sua co\Ta. Recciou'-so que este passo causasse 
tc1:ror geral. Venceram com elle que ficasse, por meio ele cartas ele Vienna co)]]. 
scg-nranças elas boas clisposições de D. lVngucl, as quaes não foram ignoradas elos 
minisb.'OS britannicos n'aq'llella côTte ; c o conde t'Ontimmu em seu caTgo col1I.0 

viva fianç~ dada pelas duas potcbcias a toclD o povo portuguez ele que sua con stl
t uição sel'Ja preservada. Quantos actos iri'cvogavcis têcin sido feitos, quantas m~s· 
morras atulhadas, quantas mortes -anostadas, quantas padecidas por esia fe c 
confian~a nas perfidns garantias acrctlitaclas pela appar<:ntc ~ancção ele duas côr-

J Ctu·ia de D. Migttrl á infanta regente. (/Y(;la do traducto?') 
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tes lllttcliclas e ultraJaclas? Como podem estas côrtcs julgar-se desligadas da; obri
gação ele reparar o mal ql!l8 ·sua crcdnliclacle causou? N acla' clirei do protocollo de 
Londres ele 12 ele janeiro ele 1828, excepto que elle acloptou e ratificou as con
ferencias ele Vienna, que 1)roviclenciou um emprestimo para auxiliar o estabeleci
mento ele D. Miguel, e que immeclíatamente foi remetticlo a D . Pedro juntamente 
com o protocollo ele Vienna. D. Pedro tinha requlisitaclo a ~~ucla elas potencias 
para segurar a constituição . Ellas não lh'a recusaram, ellas não fizeram nem re
serv~s nem restricções. a este respei"to . Ao contrario, tomaram as mais decisivas 
1Ue~1clas sobre o principio da proposição ele D . Pedro . Elias foram ainda alem, 
lUtu~o _a~em ela letra ele suas condições, e induziram todo o mtmdo a crer que 
hnv1am ele prevenir ou reparar · todas as tentativas ele D. Miguel para rest~belecer 
0 absolutismo. Tão implicitamente descansou D. Pedro n'estas potencias, que, a 
despeito ele ameaçadores symptomas, mandou sua filha para a EuropUJ, passo em 
que nEto tem podido, nem pócle retrogradar, sem faltar á sua propria dignidade, 
e a~ me~os, apparentemente, enf~aquecer os direitos cl'ella; passo que veiu a ser 
·feil:trl or1gem ele embaraços, vexações e humilhações para elle, e para seus mais 
leaes conselheiros . Por esta decisiva meclicla, elle poz tambem seus leaes subclí
tos ~m mais duradouro e irreconciliavel estado ele hostilidade com os tyr.annos ela 
patl'la, e tornou mais difficil a tran~acçELo, ainda quando houvesse melhores che-
fes ·com quem transigir. · . 

N' estas circumsta.ncias não posso duvidar ele que as potencias mecliadoras 
a_dquiriram direito para exigir imperiosamente ele D. Miguel que remmcie a aucto
l'ldacle, para usurpar a qual d'ellas obtivera os meios por fi:aucle e mentira; e que 
ellas estão obrigadas a exercer esse direito por sagrado dever para com n. Pe
dro, que cl'ellas :fiou o conclicional estabelecimento da regencia, para com a nação 
portugneza, para com a qual suas obrigações sã0 tanto mais sagradas quanto fà 
l'am menos formaes, para com tantos mil inclivícluos que a apparente política ele 
toda a Europa animou a exporem suas pessoas ao oclio elo tyranno, á proscripçfi.o 
e. á morte . Pezar-me-ía muito de ouvir que as primeiras potencias da chri:stanclacle 
~lessem fazendo clistincções j esuiticas entre obrigações ele tal natureza, e as que 
lesultam elas mais estrictas e litteraes estipulações ele um tratado. 
b . A 22 de fevereiro desembarcou D . lV!iguel em Lisboa acompanhado poa: um em-

arncaclor inglez, que n'cstn·conjtmctura desenvolveu mais sagacidade e firmeza cl0 
que porventura jamais se pôde combinar em taes circumstancias. Conv.ocaram-se 
as cô ·t · d · d · á t. _,_,_ · N E "' 1 es para tomar o JUramento o regente ao ImpeTa or e r01 e c?ns lLLnçao. 
n~ao . se representou uma sccna em que figurou o mais covarde e mfame elos 

pe1:Jl1rios d'este homem; a mais vil evasiva que poclia imaginar a torpe, immoral 
~ mulherenga superstição. Fez que prestava o juramento, fingindo re])etil-o com 
iPParente volubilidade, c rosnando inarticuladamente, em vez ele proferir as pa
d'l.Vras da formula cl'elle. Um príncipe ele uma das mais illustres famílias reaes 
-~ Etu-opa no momento ele se encarregar elos sagrados deveres da suprema ma

g!stratura, na presença elos re1:n·esentantes da nação e dos ministros de todos os 
estad · ·1· · b · c1 lh · t . ' os ClVl 1sados não duvidou recorrer á ma1s mxa as ve acanas que an 1-
~amente se diz (cli~-se, mas confio que sem verdade) fôra praticada pelos faccino
~~os ~as enxo~~as de Olcl-Bailey, que c~ega~clo aos labias o livro dos ~v~ge
a ~' sem o be1pr1 mas tão perto que Ill~ld1ssem os espectadores, satísütz1am 
,ssnn sua vil superstição, e ousavam esr)erar que d'este modo poderiam enga-
.u.ar o t . . e erno escrutacl01··· elos corações. · 
:D • Não seguirei o traidor em todos os passos ele sua usurpação. Seus desenhos 
t oraul ·para logo conheciclos. E- tão manifestos foram, que sir Frederick Lamb com 
eauta rnsão como firmeza recusou deixar desembarcar o dinheiro elo emprestimo, 

8-d_ recambiou. N'essa occasião o usurpaclor e seus poucos acUrerentes houveram 
Às~ .desba1•a:aclo~ pelo.s leae~. Mas um invencivei obstaculo s~ lhes P?Z ele d~ante . 
s"' topas bntann1cas tmham mstruccões para se a.bsterem ele mterfenr em dissen
f~es domesticas; uma excepção tinha esta regra, .essa era em favor do mais in
l'~ rn.e cl? to elos o-s homens ele Portugal. O partido leal tinha força e meios para 
oi c.~~har a seu mais _ que indulgente irmão para o Brazil. Pox seu preito estavam 

)lJgaclos UJ prevenir a rebellião : a lealdade e liberdade ambas igualmente o pe-
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díari1. Nem cluvi.d1.ram de seu direito as ~mdoriclades ing·lezas . Mas viram-se ourí
gacl_u,s a declarar que as instr:1Cções gentes que mandavam proteger a família real, 
obrigariam as tropas britanmcas a proteger D. Miguel contra qualquer ataque. 
Permaneceram es·sas tropas tempo sob~jo para lh'o dar a ellc de clemittir os offi
ciaes · fieis e encher o exercito ele rel_>elcles, emquanto estimulada por frades e 
assoldadada por elle, a mais vil canalha elos becos ele Lisboa se amotinou e le
vantou proclamando a escravidão. Quando viram seus projectos maduros para 
execução, mandaram-se embarcar as tl~OJ.)as para Inglaterra, a fim ele o desemba
raçar ela mínima sombra ele coacção; não menciono esta circumst,ancía como quem 
a incl"imina, mas como quem proftmdamente lhe pe!Zia cl'ella: E mais que certo 
que se as tropas se tivessem retirado de Lisboa tres mezes antes, ou lú ficassem 
tl'es me>~es depois, em qualquer dos casos Portugal fôra salvo: A retirada das 
tropas inglezas h'aqiwlle momento foi a causa immecliata ele sua ruína: conse
quencia, que ainda quando não premeditada, seguramente nos devia impor o ele
ver ele mostrar mais que ordinaria consideraç~o para com aquelles que foram 
arruinados por effeito ele nossas mecliclas. A formula com que foi annunciaelo o 
bloqueio do Porto não foi certamente a que r eparou este infortunio. Ainda não 
ouvi dar a rasão pela qual não u_sámos das palavras pessoas q~w exe1·cmn o pod~1· 
do gove?"'W; em vez ele chamar a D. Miguel p1·incipe 1·egente; titulo que elle hav1a 
perdido como traidor, e renunciado como r ebelde. Nem trio pouco eles cubro por 
Cttle rasão no caso singular ele apparec~rem clois partidos, um que falsamente, ou
ti'o que verdadeiramente obrava em nome ele D . Pedro, a ambos, pelo menos, se 
não havia ele imparcialmente defender o exercício ele direitos bclligerantes por 
mar, os quaes affectavam as outras nações, até que nos constassem as intenções 
ele D. Pech·o . Os fataes acontecimentos que se seguiram, tenho fortes rasões para 
crer que não provam o estado ela opinião geral em Portugal. A maioria da alta 
nobreza e quasi todos os habitantes consieleraveis das villas e cidades são pela 
boa causa. O baixo clei·o, parte elas classes inferiores e a plebe foram, mas é 
eerto que já nào são, contrarias a ella. São os mesmos inimigos que por oitenta 
annos se oppozeram á nossa gloriosa revolução . Acciclentes extraordinariamente 
infelizes privaram o exercito elo Porto ele seus commanclantcs . Não tivessem elles 
feito caso cl'este obstaculo ; houvessem clles immecliatamente avançado ele Coim
l.n~a, é opinião elas mais imparciaes e intelligentes pessoas que então estavam e:rn 
Lisboa, que lá teriam chegado e feito tudo sem um tiro. E certo que o usurp~
doi· e sua, mãe se tinham preparado para fugir para Maclrícl, e que ainda depo1s 
ela fatal demora em Coimbra, com elifficuldacle se deixaram persuaclir por pesso~s 
ele mais juizo que elles, a adaptar medidas ele coragem. Apenas D. Miguel assumiU 
o titulo ele rei, todos os ministros estrangeiros fugiram de Lisboa; naçfio que ces
sava ele resistir a tal tyranno foi julg·acla indigna ele continuar a ser membro ela 
Europa. Poz-se-lhe a infame tocha da expulsão, ainda se lhe não tirou. Mas no 
entretanto a demora ele Coimbra, a força que d'ella, ganhou o usurpaclor, e o des
alento espalhado pela retirada elo exercito leal, trouxeram a quécla elo Porto, e 
compelliram sua fiel guarnição com muitos outros leaes subclitos a deixar aquelle 
cleshonrado paiz. Dobraclamente os honrou por urn laclo a barbara inhospitaliebclc 
ele Hespanha, por outro a sympathia ela França, como tambem o amigo applauso 
ele Inglaterra. 

N'est~ ponto cump:·e _qt~c me desvie um instante c~a linha que vou seg·uinclo, 
para cons1clerar o pecuhanssrmo estado ele noss~ts r elações diplomaticas com D. Pe
dro e D . Maria a i·espeito ela corôa ele Portugal. Toda a commtmi.cação cliplolna
tica com o usmpaclor em posse estava cortada. Havia em Londres tre,s ministros 
elos legítimos subm·anvs ela casa ele Bragança : o marquez ele Palmella, emba,ix~
cl?r por Portugal! que ~m tal caracter devia considerar-se na qualidade ele Jnl
~lstro . ele D. Man~, -a ramha por nós reconhecida; o marquez ele Barbâ.cena~ con
ilc~cnclal con~elhc1ro e comv tutor encarregaào por D . Pedro ele gtüar a .Joven 
ramha, c o visconde ele Itabayana, r econhecido ministro d'aquellc mona.rcha coJUO 
imperador do Brazil. Todo~ elles neg·ociaram tm procuraram negociar colUnosco. 
O marqucz de Palmclla, cltsse-se~lhc que o bom successo ela usurpação lhe nao 
deixava interesses portngnczcs qtw prote.gc~·, que a sua occupaç)'[o estava aca-
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b~d<u. O visconde de Ita.bayana foi repellic1o sob pretexto de ser meramente mí~ 
illlstro ·do Brazii, que em nação inteiramente separada de Portugal. O marquez 
de Bu.rbacena foi po s.itiYamente intimado que nós não r econhecíamos em D . P e
cb:G direito nenhum ele interferir, OLl como chefe da casa ele Bragança, ou como 
tutor, que por Jireito na·tural e elas gentes era, ele sua filha. Cada um por seu 
e~genhoso estratagema foi e:xduido ou compelliclo a negociar em qualidade infe
rt.0r e sem caracter public(i) . Parece•se-me muito esta política com o que nas au
di~ncias s·e chama rabulice e chicana. Nem deixa de pa•recer uma especie ele juizo 
prrvaelo e privilegiado para casos de direitos. elas gentes, o que acho tanto menos 
1ouvave1 quanto o gove;rno n.ão tinha precedentes que lhe dessem norma olt catt" 
sas.sem perplexidade. E este um caso, não duvidõ dizer ; sem parallelo. O resul
tado foi que a joven. rainha., r ecorrhecicla por legitima, tl'ata.da pesscJalmeilte com · 
as honras e áttenção devida, foi comtudo constrangida a ficar sem tun tutor que 
a guiasse, sem um ministro que em seu nome pcJdesse tratar . Tal foi o resultado 
de nossas subtilezas de direito das ge:lltes e intellechias cliplomaticas . . 

·Para evitar similhante absurdo pratico, nada pát ecia mais simples elo que es
tabelecer e admittir que a natureza e a necessidade, na. absolüta falta ele· tocla e 
CJtlllalquer outra pessmt devidamente qualificada, t iilham revesticlo a D. Pedro ela 
tut0ria de sua rerul filha, para o fim ele completar a separação dos dois paizes e 
consit!lmmar a favor cl 'ella a abdicaçito ela corôa port~c1guezn •. Seh caracter teria al
guma. analogia com o elo curador á lide que em juizo se dá ao menor . .Melhor 
f~ra ter empregaclo tanto talento e engenho em achar as HJJ.alogias ele direito e ra
soes ele política que são favoraveis a esta natmal e conveniente doutrina. Até a 
l~ l'0pria r ej eição do ministro cue um sooera.no deposto mmca foi cousa que estricta
mente se tenha observado sempre. Não eram indulgentes as virtudes da rainha 
lzabel, nem o modo por que tratou, a rainha da E (lcocia faz honra a seu caracter. 
T0<ii.avia ella continuou, mmos depois ela deposição ele Maria, a tratar com o bispo 
T;eslie, ministro d'aquella malf~•clada princeza ; nem foi mmca cleclaraclo que elle 
t1~'al. perdido seus privilegias ele embaixador senão depois que foi apanhado em 
tra,1ção e conspirando. . . 

O marquez de Palmella e o marquez de Barbacena, apesar da · desvantagem 
~le não ter caracter r econhecido, entabolaram comtuclo negociações entre os mezes . 
ele novembro e fevereiro, em que reclamaram o auxilio ela Grau-Bretanha contra 
0 illsurpaelor em virtude elos antigos tratados e das conferencias de Vienna. Tal
vez . s ~~a forçoso confessar que o primeiro fLmdamento d' es tas r eclamações não 
J!l0Gha estrictamente manter-se . T alvez este caso não estava nas obrigações dos 
h aJtaclos. Já clei minhas rasões pelas quaes considero as conferencias ele Vie1ma, 
e as mecliclais que ali se accorcla:ram, e os actos pra:ticaclos na fé d 'essas confe
r~neias , co1no equivaientes a mna estipulação obrigatoria contn11hida pela .Aus
t1·1a ' e Inglaterra para com D. P edro. Mas em todo o caso, esüo' serie ele tratados, 
q11e dLura ha quatrocentos e cincoenta annos, desde Eduardo III até Jorge IV, mais 
longa e mais i1finterrompida do que nenhuma outra na hist01:ia, nos quaes, mui
tos artigos se contêem que mui de perto se chegam ás raias ele fortes garHJJ.tias, 
segm.iclos por demonstrações de favor dadas por Inglaterra a r espeito elo systema 
constitucional, e pelos princípios e plano adaptados por Inglaterra e Austria (com 
a ~pprovaçao de Fr·an<;>a, Hussía e Prussia) em Vienna, coNstituem todos juntos a 
~als forte animação e incentivo que jamais se deu w um particl? nas contest.'l!ções 
Internas ele Hm estado . E ste ~~lento, estes incentivos produziram na nação todos 
08 ~l!teitos ele uma garantia estrangeira. Elles foram o unico tratado que com a 
11.aç~o podia ser feito, e a r espeito d '-ella, em auxilio cl 'ella, a reclamação é irre
: .IstiVel. QLtauclo menos, toda a palavra que se proferiu, todo o acto que se pra-
teo.u em sentido fn.voravel r ecebeu força clecupla por se julgar proveniente elos 
~nirgos tnutaelos e das ;recentes negociações ele Vienna. Como havia de ci:er Portu
~a qtle. os. que em Vienna ameaçavam de prender. D. Miguel, em Lisboa hesitariam 
~ 0 arroJar de um throno usurpado? Como poclia a IJ.ação portug·ueza suppor que 

n tnn caso em que Austria e Inglaterra obraram ele commmn accorclo com todas 
a.s gratndes potencias ela Europa, viriam a receiar Gle fazer justiça l) Ol' temor ele 
guerra? Como podiam elles imaginar que o principio da n?io interferencia, vio-
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lado contl•a HeslJU.r.ha, violado contl·a Napoles, violado contra o Piemonte, mais 
honradamente violado 11 favor da G<~:ecia, mas contra a Turquia, só havia de ser 
sagrad·j quanelo servisse para proteger os exercitas e amparar a usurpação de 
D. Miguel? P01·ém menos que tudo, podiam elles esperar encontrar este ese1·upulo 
o~cle innumeraveis obrigações, contrahidas por palana e po1· obra, haviam esb·e~ 
mado este caso de todos os olttros, e cortado toda a possibilidaele de estabelecer 
n'ellc um mau exemplo. T alvez sua -confiança cobrasse ainda mais força da con~ 
sicleração elo que lhes parecia ser a natural política das clttas côrtes . P arece·me 
que -a cs~'l. hora já devem ter ordenado a D . Migttel que largue sua presa (que fallar 
de guerra faz rir), como um mero acto de clefez-a propria. Fernando VII é sem 
duvida famoso prégador de republicanismo; mas n'estc ponto D. Miguel o deixou 
a perder de vista. Não posso conceber que seja sã política consentir que se façam 
experiencias para determina1· até quantos graus abaixo ele zeTo pócle baixar o ca
racter xeal na península iberica sem abater, comtudo, de estimação no resto ela 
Emopa. Os reis são os mais formiclaveis de todos os inimigos ela r ealeza. A 
miudo é clifficilimo separar garantia ele integridade ele territorio, ele garantia ele 
fórmas ele governo. A fraqueza elo governo e as miscrias da nação expõem seu 
t erritorio a invasões : a condição ele Poxtugal em 1826 sufficientemente o demon~ 
stra. Este principio era o unico que podia justificar nossas teimosas insistencias 
com D . Pedro para que completasse sua abdicação . A continuação de uma r egen
cia vacillantc e um soberano colonial enfraqueciam a adminisb·ação portngueza, 
e tornavam o clesencargo ele nossas obrigações para com aqnelle paiz ele elia a dia 
mais difficil. 

A consequencia de nosso proceder para com Portugal n'estes ultimas clez;oito 
mezes é, em política, assombrosa. Achl?Lmo-nos actualmente obrigados a. defen
der tun paiz cujos habitantes todos conseguimos fazer nossos inimigos . E esct1-
saclo fallar de antigas divisões. Agora nao ha senão dois artielos em Portugal. 
Os absolutistas detestam-nos :- têem em execração o paiz clo.J jtu'aclos e elos par
lamentos, a patria ele Canning, a origem ele que pareceu brotar a constituição, o 
modelo que accendeu o amor ela liberdade por todo o universo. Nós somos para 
elles a fonte ·ele todo o mal; não ha meias medidas, por mais crneis que sejam, 
para seus contrarias, que lhes amolguem a sanha. Se o dnviclaes, olhae pam o 
modo por <;rue elles tratam os subclitos britannicos, circumstancia qum principal
mente considero importante, por ser clara demonstração do }Jrofundamente al'l'ai
gaclo e irreconciliavel oclio que nos têem. O nome de inglez é para elles o mesmo 
que j acobino e atheu. Olhae pma o modo por que clles trataram a cidade elo Poxto 
e a ilha ela Macleira, que poelem quasi considerar-se como colonias ing-lezas . Se 
esta xaiva de algum modo foi excitada pelos sentimentos elos residentes inglezes, 
de onde nasceriam taes sentimentos senão elo conhecimento que elles têem do exe
cravel caracter ela facção que ali domina? Poderão elles jamais pcxcloar-nos o ha
vermos nós menoscabaclo seu governo e vilipendiado seu iclolo com mna excom
munhão ele todas as relações de direito elas gentes, mais rigorosa do que um 
intcrclicto papal elo XIV seculo? E ssa gente a ningL1cm qtwr senão aos aposto
Ecos ele Hespanha. Os constitucionaes, ct~jo partido absorveu e moderou todos 
os antigos partidos libcraes de outras e1Jochas, esses já se não fiam em nós. Con
sideram-nos como quem os excitou a r esistir só para os abandonar depois a 
seu faclo. Elles não fazem clistinoção entre tratados e pTotocollos, entre mna e 
outra especie ele garantia. Em mais simples palavras, vêem-nos como amigos que 
os arruinaram, e seus olhos se volvem para a constitucional França, em quem 
agora põem toda a sua esperança e confiança. Se a dominante facção elos ultra
miguelistas reclamm auxilio hespanhol, talvez seTemos requisitados pelo usurpa- . 
doT paTa defender um territorio em que n~o ha um só hqmcm que não tenhau1os 
feito nosso· inimigo . Estamos obrigados a clcfendel-os toclos e de todos temos per
dido a amisade. Até os mesmos qne pensam que o valor político de Portugal di
minuiu muito elo que para nós tinha, com as mecliclas que felizmente tomámos 
para a seg·m·ança da Irlanda, até nem esses podem rasoavelrnente esperar que 
ncnàu.ma naçao ele segunda ordem, tendo diante dos oliH)s a sorte ele Portugal, 
se julgue nunca mais segma com a protecção de Inglaterra. Se per sistirmos n'este 
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systema de 11Jeutmlidctde inbm:gct) certamente 6 absmdo ligarmo-nos por obriga
ções, ele que aliás nos poderíamos ter desquitado· a tempo e com justiça. Sem du
vida um governo tão coberto ele crimes, tão estigmatisaclo pela Europa como o ele 
D . Miguel, é uma origem nova ele perigo, e que não pocliam ter em vista os que fm·
maram os tratados de arlliança e garantia. Se mr. Canning·, com rasão, assentou 
quo a alliança de Portugal com os revolucionarios hespanhoes, nos houvera, por 
al!{uelle principio, clesqui.taclo, não se pócle duvidar que a presente infamia ela 
submissão ao g'overno actual deve forçosamente clissolver todos os tratados. Se a 
nação portugueza persiste em tal submissão, merece perder todo o resto ele di
reitos qtte ainda tinha á nossa -proteéção. Instantaneamente nos elevemos declarar 
contra a renovação elo tratado ele commercio. ·Oumpre-nos emprasal-a para ver 
desfazer o tratado ele alliança, se dentro de um termo ras.oavel não remove esse 
estorvo que torna perigosa~ se não talvez impossível, sua execução. 

Apesat de falharem as negociações entabolaclas para obter nossa ~ucla como 
alliaelos, sei que negociações ele outra· especie se intentaram, e tal~ez se não con
cluíram ainda, em Londres e no Rio de Janeiro. Pelas potencias meclianeiras foi 
proposto a D. Pedro que conchüsse o càsa:mento, que se calasse a respeito de 
constituiç~io, mas que obtivesse tuna amnistia geral. Não me ad.inira que D . Pe
dro rejeitasse com indignação similhantes condições;, elas quaes só uma póde ser 
effectiva, a que impõe a süa filha o peior marido ela Europa. Que maravilha que 
t?lle rejeitasse a proposta ele entregar a real innocente em mãos ele assassinos, 
ele tmir, á face elo altar, sua teni·a mão com a mão que ainda goteja sangue ele 
seus mais leaes amigos ! Quanto ás outras condições, que amnistia se pócle espe
rar elo lobo , qtte devorou o Porto? Que amnistia podem garantir as potencias es
trangeiras sem üma interferencia diaria (nem assiiD, ho1·a1·ia precisava ser) nos 
negocias internos elo paiz? Que possível seguridade se poderá descobrir para ga
Jrantir uma annistia, se o partido amnistiaclo não for escnclaclo por alguns privi
legias politicos? Folgo, todavia, que essas negociações não terminassem ainda, que 
as duas po.tencias tenham acloptaclo o decisivo principio ele estipular o que a D . Mi
guel cumpre fazer, sem o consultar a elle; e que, oú por effeito elos generosos, 
sentimentos do animo real entre nós, ou elo espírito ela liberdade constitucional na 
:ma]0r elas nações estroogeiras, ou por ambas estas .causas, as negociações .tenham 
tomacl0 um tom mais ainigaveL Não me admira que D. Pedro clep,ois de haver 
protestado contra a rebellião ele seu irmão, · e contra a fria indifferença ele seus 
amigos, com indigna:çã'G mandasse voltar a joven rainha, havendo provido com o 
es~abelccimento de uiD.a regencia na Europa, para ID.anter e pugnar por seus cli
re~t@s . Congratülo-me ele saber· que as potenc,ias mediadoras aconselharam a seus 
llllnistros que suspendessem a execução cl'esta ordem até que elle fosse informado 
do presente estado elos negocios. O monstruoso Gasamento confio que está com
pletamente abandonado . Emquanto estiverem ele pé negociações sobre a questão 
geral, não desespero ela salva:çl:to elo nosso antigo alliaclo . 

. Comtuclo, sr. presidente, 'é forçoso convir que não ha circumstancia n'este ne
go_clO que, tomada siiD.gularmente, tão profu:ncla magna e vergonha me cause como 
~ mfeliz acontecimento ela Terceira, com que agora vou concluir. As tropas rea
hstas portuguezas que clesemba;rcaram em Inglaterra, estavam ha algum tempo 
aqu~rteladas em Plymouth, onde seu proceder exemplar lhes grangeoti as mais 

, Pn?hcas e geraes demonstraçõ-es ela estima elos habitantes . No mez de novembro 
1~·tn:lil.ou. o governo britanlnico que, deviam ser dispersadas pelas villas e alcl~ias 
~s .conclaelos acljacentes,, e seFatadas de seus officiaes·. Longe ele mim disputar o 
: relto qne a sua magestad-e c~:>mpete ele clispersar todos os corpos militares em :ns doll1!Ínios c clefen&m· que cl'este paiz se faça a,rsenal ele guerra ou ele mari-

a, em que uma potencia belligerante venha equipar e preparar expedições con
tra outra, ainda ll'OS casos em que, como no presente, se não póele clizer que 
aquelle a:jtmtamento ele homens punha ·em perigo a paz cl'este reino ou ameaçava. i· tr.anquilliclacle ele nenhum outro. Eu aclmitto, em toda a sua maior latit~cle, os 
c trettos e deveres elos estados neutraes. Comtuclo a dispersão cl'estas tropas, pri
ladas ele seus officiaes, cliffici1mente deixaria ele os elesanimar, ele lhes fazer per
c er 0 espirito e clisci plina militar, e ele acabar por clissolvor e debandar as debeis 
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reliqttias do exer0ii,o leal. Os ministros de n: :&tiaria o considera,ram f,~tal a suas 
esperanças. Começou então sobre isso uma corresponcleneia não official, que durou 
desde o fim de novembro até o principio de j aneiro , entre o duque ele WelHngton 
c o marquez de Palmella, homem ele quem não posso deixar de clizer 1 que é tal
vez ele sua nação quem mais vantajosamente a faz conh~cida das nações estran
geiras ; que merecendo, como merece, a mais alta consideração a todos os homens 
ele es tado pela nobre parte que n' estes ultimos clezeseis annos tem tomado nos 
mais importantes nego cios da Europa, não é menos estimado de seu s amigos, por 
seu amavel caracter e mais boas partes; e que não ha ente vivo menos capaz ele 
esquecer os mais severos clictames da delicadeza e da honra. Não faço injuria a 
nenhum estadista europeu em declarar altamente minha íntima convicção ele que 
nenhum d 'elles é menos capaz de chegar nem IJor longe a cousa que tenha som
bras ele engano . Elle preferiu antes mandar para o Brazil essas fieis reliquias elas 
t ropas de D. Maria do que · submettel-as a completa e ignominiosa aniqtúlação . 
V m·ias cartas se escreveram de um lado e outro sobre a racionabilidade da dis
persão, e o modo da r emoção, desde 20 de novembro até 20 ele dezembro, nas 
quaes todas se mencionou sempre o Brazil como o logar ele seu destino. Em carta 
de 20 ele de21 embro pela primeira vez fallou o _marquez de Pwlmella na T erceira. 
Já duas vezes antes se tinha mencionado esta ilha em despachos de outros dois 
ministros da casa ele Bragança, mas com vistas totalmente cli:fferentes, as quaes 
todavia, se o progresso ela discussão o 0xigir, não duvidarei explicar. Mas a pri.
meira occasião que o marquez ele Palmella fallou em T erceira em vez ele Brazil, 
foi a 20 de dezembro. Especialmente insisto em particularisar esta data, porqt~e 
ella só per si é sufficiente para vindicar sua escrupulosa honra. No mez ele maw 
certos partidarios de D . Mig-uel tinham conseguido abalar a fideliclacle ele alguns 
habitantes da ilha. Mas D. Pedro e a carta foram reacclamados a 22 de jlmho, os 
rebeldes ·cabeças ele motim foram presos, e o governo legitimo r estabelecido. Con
tinuaram todavia algtms clisturbios , de que se valeram os fi:ades para aferventar 
outra revolta nos fins ele setembro . Em poucos dias foi supprimicla essa nova in
surreição; mas D. Maria não foi acclamacla rainha ele Portugal em conformidade 
com o txataclo ele separação, carta constitucional e acto de abclicação ele D. Pe
dro, senâo a 4 ele dezembro. Tenho aqui diante de mim clocmnentos que próvam 
que desde aquelle tempo a auctoridacle ela rainha foi r eg-ularmente exercida e r e
conhecida n'aquella ilha, sem mais clisturbios senão os que momentaueamente cau
saram duas ou tres guerrilhas, para logo dispersadas, e que não dão o mínimo 
pretexto para allegar• que dentro ela ilha se disputasse sobr e auctoriclacle, ou hou
vesse contestação armada entre IJartidos·. 

A 20 ele dezembro, pois, o marquez de Pa:Imella informou o duque ele W el
lington que, apesar ele que elle marquez tinha até ali escolhido o Brazil como 
unico r efugio seguro, posto que remoto, para as tropas leaes , <!todavia, pelas in
formações que acabava ele receber da completa e pacifica submissão ela T erceira 
á j oven rainha, e a total desappaTição ela esquadra mandada pelo actual governo 
ele Portugal a bloquear os Açores, ag01·a tinha resolvido mandar as ditas tropas 
IJara aquella parte ele seus clominius, em que ella não só ele direito mas tambem 
de facto r einava; para o qual destino se persuadia que ellas podiam embarcar em 
Plymouth sem infringir no mínimo. ponto a neutralidade do tcrritorio ing-lez >>. Esta 
carta contém toda a explicação da mudança que houve no destino cl'esta viagem. 
'rropas desarmadas não podiam ele certo ir a salvo para a T erceira, nem vasos 
mercantes tão pouco, emquanto lá houvesse divisões intestinas ou apprehensões 
ele bloqueio, ou emfun, até que houvesse informação authentica ele ali estar con
solidado o estabelecimento da auctoriclacle legitima. Agora, porém, o marquez ele. 
Palmella tinha toda a rasão ele pensar que a transportação das tropas para a ilha 
era tfio legal como se poclia desej ar . Remover as tropas ela rainha para uma parte 
ele seus actuaes domínios, parecia-lhe a elle, e confesso que ainda me parece a 
mim, um acto perfeit.:'tmente consistente até com essa mesma fria e aspera neu
truJidade que então acloptára Inglaterra. NfLo tinha um soberano r econhecido enl 
Inglaterra e ubccleciclo na 'rereeira, direito perfeito ele mandar seus proprios sol
dados ele um r eino neutral par~ o seu? Se me não negarem e refutarem o facto 
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ele' haver a Terceira cffectívamente voltado a seu preito e homenagem, desejarei 
ouvir as rasões, para min~ ignotas, que auctorisaram uma potoncia neutra a .im
pcdir aqllelle movimento. E vão e ricliculo dizer que a Grau-Bretanha, como me
dianeira no tratado de 1825, tinha clireito a impedir a separação elos Açores de 
Portugal• e sua união ao Brazil; ·porque a 4 de dezembro D . lVIaria fôra procla
mada rainha ele Portugal na ilha Terceira çomo adjac<1ncia que é d'aquelle r eino, 
e para o fim de manter a integridade da monarchia. E balclaclo dizer que o em~ 
b.arque tinha lll11 caracter hostil, porquanto seu immediato destino era para o ter~ 
rttorio ele um soberano amigo. Alem cl'este ponto as p.otencias neutraes não têem 
nem obrigação nem direito ele inquirir. Não era, como inconsideraclamente se 
disse, uma expedição contra os Açores. Era i.rm movimento ele tropas portuguezas 
que passavam ela neutral Inglaterra para ~ obediente e leal ~m·ceira, onde o so
berano as podia empregar elo modo que julgasse a proposito. Vejamos onde nos 
levaria a proposição contraria. Deveríamos nós, poderíamos nós, em nossa quali
c~ade de potencia neutral, ter impeclido D. Miguel de transportar para Lisboa par
ttdarios seus que aea~o se achassem em Inglaterra, porque elle cl'ali os poclia.man
da;r para os Açores? E certo que aquelle pequeno archipe.lago tem o nome generico 
de Açores . Mas assim tambem, posto que as ilhas americanas se chamem W est
~dias, presumo que ninguem pretenderá que uma rebellião nas Barbadas aucto-

. l'Isasse um soberano estran~·éiro a imp.eclir que tropas britannicas que succedes. 
sem estar no seu territorio, fossem ele reforço para a J amaíca por .ordem .ele sua 
Jnagest.'l.de (britannica). Na hypothese ele ser em verdadeiros os factos que tenho 
exposto, não vejo moclo ele impugnar as inferencias que cl'elles tirei . Emquanto 
lne não derem uma resposta satisütctoria, sou obrigado a dizer que considero a 
prohibição cl'este embarque como tuna infracção ela neutralidade a pró elo ustu·-
paclor. . 

E ainda quando estes arg·trmentos fossem plausível ou effieazmente contro
vertidos, oRtra proposiçã.o ficaria em pé, á q1:111l com mais cli:fficulclacle concebo 
qlle se possa responder. Daclo mas não concedido, e sómente para o fim ele esta
belecer minha seg·tmcla objecção, que aquelle embarque era uma infracção .ele neu
tralidade in potentia) e devia ser defeso em terras ou mares britannicos, aonde 
está· a prova, ele rasão, ele pratica, ainda ele exemplo, ou auctoriclacle, deduzida, 
ele que Inglaterra estava obrigada ou anctorisacla a ir em seguimento elos infra
ctores por esse oceano fóra, para usar ele força contra elles em alto mar, e mais 
do que isso ainda, fazer-lhes a guerra já nas ag·uas ela Terceira? Aonde, per. 
gnnt0 eu, aonde estão as provas ela existencia ele tal direito ou obrig'ação? De, 
balde as tenho procurado, e ainda quando poclessem esmiuçar um ou dois exem. 
plos cl'esses, ainda assim não me fariam mudar ele conceito . Desejo saber onde 
está a seríe ele exemplos continuados e praticados em tempos ele civ'ilisação, que 
possa constituir o que se chama pratica geral, e formar assim parte do direito 
da~ gentes. Ntmca aclmittirei que um mero argtrmento vago e generico seja suf. 
ficwnte justificação para tal acto. Ha muitos casos em qüe o clireito elas gentes 
repulsa taes argumentos. Por exemplo, o dar passagem a uma potencia bellige. 
l:ante por territorio neutro, não é, ele per si só, clesvio ele neutralidade. Fazer 
fogo s0bre um navio amigo nas aguas ele um paiz amig•o por um aggTavo (se o 
era) feito n\rm porto inglez, é um acto que a mim se me figura ser te1•rival in
novação nas leis ele guerra. A total ausencia ele toda e qualquer côr de direito 
P~ra .commetter um aeto ele hostilidade j k\; ao alcance elas ba.terias ela T,erceira, 
~Inda no caso ele que o embarque poclesse ser julgado infracção ele neutralidade, 
el a base sobre que descansa a minha asserção e com fracas esperanças ele ouvir 

. c efeza satisfactoria. 
A.incla a ser possível que alguns casos parallelos e motivos plausíveis se po

~esselll apresentar, elevo confessar que o meu pezar diminuiria pouco com isso. 
ataque das fragatas hespanholas em 1804 provavelmente se poderá conciliar 

com as feroces e ocliosas leis ela g'l'lerra. Todavia creio firmemente que, a não ter 
? cerebro escaldado e o coração bastardo, não ha inglez nenh1rm q ne não clese

. ~r~e arrancar esta pagina. elos annaes ela Europa. Todo o excesso ele rigor alem 
08 communs e bem sab1clos usos de guerra, é innovação; nem um exemplo 
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nem um a'.·gumcnto lk subtileZJa lhe podem tirar este odioso caracter; e 
para sempre será deplorado que levn:ssel?os os rigores da guerra" alem ela o reli" 
IJ.aria rispide:?<, e fossemos fa2;er · a pnmmra e~perienpia de tal exacerbação exa
ctamente n'mn d'aqttelles casos em que menos extremosos devêramos ser em ri
gorismos, e então contra ·o nosso mais antigo a,Uiado, no proprio momento ele sua 
maior penuria, e sob pretexto de desintelligencia na linguagem ele embaixadores 
coUocaclos em uma posição ele mmca vista clifficulclacle, sem prece«lcnte que os 
guiasse, e sujeitos, talvez sem o saberem, a ser influenciados por essa variedade 
de noticias, por essas mudanças ele fortttna, por essas alterações ele esperança e 
temor, por essas fluctuações de :rqrnor e opinião sobre o estado de p1:11i~es longín
quos, causas que muitas ve;?;es têem · desacordado os mais fortes animos, em tem
pos ele perturbação e em cirCtlmstancias potlüO. menos que desespe:mdas. Estre
meço ele dar mais ampla vista ele uma scena com a qual muito Tem~io que para 
sempre terminasse tlma alliança e amisade de quatro seculos e meio. A 16 ele 
j aneiro pass11do tres navios inglezes e 1.u:n brigue russo, tendo a sell bordo qui
nhentos portuguezes desarmados, tenta:ram entrar no porto da Praia, ilha Ter
ceira. O capitão Walpole, comma:uclante de tlill navio qe guerra ingleí!i, fez fogo 
sobre dois d'estes vasos, que já se achavam debaixo das baterias elos fortes que 
protegem aquelle ancoradouro . O sangue elos subditos ele stta magestacle :ficlelis
sima foi derramado, um solcl~clo morto, e l.lill pacifico passageiro pe:dgosamente 
ferido: abstenho-me de relatttr mais circumstanaias. Espero e seguramente confio 
que o capitão Walpole se juf:lti:fica:rá de toda a negligepcia, ele toda a falta elos 
mais desvelados esforços para poupar sangue, e ser parco ele violerwias em um 
procecUmeuto em qt"J.e faltas cl'estas seriam. crimes. Comquanto ele todo 0 meu 
coração me regosijo Clom os progn;~ssos el'essB e'Spirito ele liberdade, e, p0r con
scquencia, ele ht"[Jnap.ielacle, ct1-jos triuPJ.phos na F1;ança tão vantajosos são para a 
Europa., confesso que não posso contemplar sem magtta essas reliquias dos por
tuguezes leaes, ostentando n'um porto fi:ancez o inclecoroso espectactüo ele mem
bros mutilados. e vertendo sa11gue das chagas abertas pelas armas ele seu antigo 
allíaclo, .protector e amigo . Amisacle ele quatrocentos e cip.coenta annos devia aca
bl!-r com mais cleClencia. Não deveria pelo menos extingt].ir"se com fogo e sangue. 

Agora concll.li:rei com o ultimo e porventura mais melancholico incidente el''esta 
tragica histo:ria elas esperanças ele uma nação, esperança!> talvez c:readas com de
masiado mimo1 mas · certamente com muita rudeza oortaclas. Não o cit~l'ei como 
prova da inhumanida,cle elo usurpador. Não ha ninguem n'esta camai·a que não jul
gue escusadas taes provas . Procluw-o sómente como exen..1plo ela audacia com que 
ellc agora est{t ati:l.,anclo a· luva ás nações e govc~;nos ela christanclacle. Quinta feira 
7 ele maío de 1829, ha pouco mais ele iJ:es semanas, dez cavalheiros foram ma
nifestamente assassíuaclos pelo reconhecido motivo de haverem em 16 cl.e maio 
ele 1828 (tempo em que aiucla D. Miguel se intitulava logar-tenente ·a~ D. Pe
dro) seguido o exemp1o de Austria e Inglaterra em tràtar ~1 D . Pedro como seu 
legitimo soberano, e pl!ocurav dar execução ás leis estabelecidas ]JOr elle . .Afóra 
estes, dois foram reservados para maior padecimento com um fingido perdão. A 
miseriMrc'l.ia elos malvados é sempre cruel. Um d'elles foi conclemnaclo a lenta 
agonia para as galés ele Angola; o outro, irmão elo embaixador portuguez em 
Bruxcllas, foi sentenciado a trabalhos forçados por toda a vida e col].clemnado a 
presenciar antes a execução ele seus amigos: aggravação ele pena, que será li
geira para OS de coração clm·o, mas capa.e; ele OS partir aos de alma gel].eJ_'OSa e bem 
nascida, e que por odioso artificio inflige toda a força ela pena sobre as virtudes 
elo paclecente. A ciclacle elo Porto observ;ou esta scena com hon:ol' que certamCJilte 
não foi climínui{lo pela r ecordações ele gJ~atos sentimentos que geTações e gera
ções .de inglezes lá tivessem deixado. Os ricos fngiram para suas quintas, os pp
bres fecharam suas P?r~as e janellas, os aldeões ela, vizinhanç~ recusaram trazer 
suas costumadas prov1soes aos mercados ela ensanguentada c1dacle; as desertas 
ruas foram abandonadas ao algoz, a seu cortejo, e as suas victimas, sem mais es
pectadore~ que os precisos para dar testemunho que aquelles «fieis, acl.itaclos entre 
os infieiSJJ 1 tinham deixado o mundo -com os sentimentos ele homens que morre1n 
pela patria. 
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A 16 de maio, dia em que as pretendidas traições se dizíam praticadas, o es
tado de Portugal, considerado com a maior inclulgencia para com D. Miguel, era 
um estado ele contenda sobre o direito á corôa. Não era rebellião; era guerra ci- . 
vil. Nem uma parte da nação podia, n'estes princípios, ser considerada como par
tido rebelde pela outra. No fim d'estas guerras sem triumpho, os venceclol'es ci
vilisaclos se apressam a lançar o manto ela amnistia sobre as chagas do seu paiz. 
Não assim D. Mig·uel. Dez mezes depois de subjugada a patria, ainda está der
ramando sangue por actos praticados antes da .guerra. E nem sequer tem as des
culpas ele H.obespierre e Marat." Nenhum exercito· vem em marcha sobre Lisboa. 
Nenhuma esquadra esUL entrando o Tejo com a bancleira do resgate no tope. O 
período da repleção e segurança, que até ao· tigre socega, excita a sêcle de san
gue €lo covarele. Será este o cego instincto ela ferocidade? Será sómente para es
palhar o desmaio e a desesperação entre os milhares ele portuguezes leaes que 
elle dispersou pela terra? Não. Actos ele data posterior lhe serviraJ]J. já para esse 
fim. Esta escolha ele tempo que elle agora faz, é um elesafio, é uma rebemdita 
feita á Europa. A offensa que elle agora pune é um acto de resistencia a um:1 
tl.surpação, cujo complemento poucas semanas antes obrigára todos os represen
tantes da Europa a fugir de Lisboa como ele uma cidade empestacla. A ignomínia 
foi principalmente dirigida ás tres potencias medianeiras que ainda não tinham 

' aba.nclonaclo toda a esperança ele transacção. Mas não se limitou só a ellas. Ainda 
que bem sabe elle que um sopro bastaria para o desfazer, sem trabalho nem san
gue, atreve-se a fazer aucla:lies experiencias sob1'e a paciencia ela Europa. Irá tra
zendo ·para o matadouro mancheia á mancheia d'essas victimas cujo crime unico 
foi C<mfiarem na palavm e seguir o exemplo de todas a~ nações civilisadas . Está 
Cl'ente que alguma tentativa se farú, emfim, para pôr termo a seus crimes com um 
reconhecimento, que á força de homicídios ha ele abrir seu caminho até entrar no 
nu~ero elos dispensadores ele justiça e misericordia. Alevantando na mão as san
gumosas cabeças elo Porto eil-o ahi está clamando aos soberanos e ás nações, que 
mofa el-e seus ju.izos e desafia seu poder! 

Sr. presidente1 concluirei em:fim propondo: 
«Que mui humilde representação se eleve á presença de sua mag·estacle para 

q11~ se digne ordenar que se apresentem n'esta camara copias elos seg·uintes pa
peis, ou cl'aquellas partes d'elles que, sem inconveniente elo publico serviço, se 
podél!em communicar: 

A saber: - Extractos elos officios do verão de 1826 dos ministros ela princeza 
regente de Portugal, ou dos ministros de sua magestade em Lisboa, em que re
<]l1eria o conselho ele sua ma.gestade sobre a conveniencia ele pôr em observação 
a carta outorgada por D. Peclro1 imperador do Brazil, comci rei ele Portugal, jun-
tamente com as respostas a elles ; · 

Extractos elos deSTJachos <:lo emoaixaclor.l ele sua magestade em Vierma no ou
tono de 1827, contendo as obrigações coutrahielas pelo infante D. Miguel, no caso 
de obter a regencia ele Poxtugal; juntamente com as offertas e propostas elos go~ 
"ernos britannico e austríaco sobre isso; e cqpias das cartas elo infante a sua ma
gestade e aos outros soberanos ela Europa, contendo sua promessa de manter a 
carta constitucional ele Portugal como regente por seu irmão D. Pedro; 

E~tractos dos despachos de lord Heytesbury e de sir Frederik Lamb (quando 
embaixadores em Lisboa) no que respeita ao proceder de D. lVIiguel depois ele sua 
Volta, e á corresponclencia ele lord Beresford ; 

Extractos elas notas elos ministros portnguezes e .brazileiros, com as respostas do 
governo ele sua magestade, a respeito elos regias direitos de D : Maria II, rainha 
de Portugal, e elas re~uisições em seu favor pedindo o soccorro e bons officios de 
sua magestacle ,contra a presente usurpação ele seu throno ; 
t. Extractos das communicações entre o governo ele sua magestacle e os minis
tos acreditados n'esta côrte por sua magestade D . Pedro imperador do Brazil, e 

por sua magestade D. Maria II, relativas ás tropas e subclitos de sua magestaÇJ.e 
. que cles.embarcaram em Inglaterra quando compelliclos a deixar PortugaL; 

l Cop1as ou extractos elas instrucções dadas ao capitão Walpole, commandante 
c 0 navio ele sua magestacle Rangm .. , mandado cruzar nas aguas da ilha Terceira ; 
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juntamente com o o:fficio d'elle que se refere á interrupção elo desembarque das 
tropas de sua magestacle fi.clelissima n 'aquella ilha, então e:ffectivamente suj eita a 
sua auctoridacle; com a correspondencia entre elle e o concle de Saldanha, que 
commandava q.quellas forças . 

RéJlllca. do sir Jnmcs ~lnckiutoslt r. ~CS!lOStn tlc mr, Pccl 

Sr . presidente, confio que a camara me permittir<Í. r eclamar por alg1ms mo
mentos n~ais sua ;;tttenção p_ara uma cm·ta réplica. , D epo is elo discurso elo nobre 
lord que está defronte de m1m, o qual eu sempre entendi no sentido em que elle 
agora o explicou, pouco me resta a dizer na verdade. Sobre aquelle eloquente dis
curso repousarei de bom grado a minha cauf\a, e por ella j ulgará o mundo do me
rito ele minha indicação, até que mais ampla informação lhe sej a patente elos pa
peis e correspondencia que agora se nos promette. No que disse o muito honrado 
me01br o por Liverpool julgo que ha engano, proveniente da confusão que fez de 
dois períodos distinctos. Diz elle que mr. Canning não tinha tido parte nenhuma 
na fol·mação da constitt-qção ele D. Pedro. Ora, eu mmca lhe attribui nenhuma 
parte na sua formação .· E verdade que o envolvi, não na organisação da consti
h~ição no Rio ele J aneiro, mas süu na promulgação cl 'ella, por seu conselho, em 
Lisboa,. Se estou enganado n'esta informação, fui enganq.clo pela auctoridacle ele 
tlll).a pessoa que o não fez de proposito, e que não é mui facil que elle mesmo o 
esteja na materia cl'este facto . O facto é, pois, segundo me informaram, que o em
baixador inglcz em L isboa aconselhára que se suspendesse a publicação ela con
stituição até que elle podesse saber a opinião do seu governo a es te respeito, e 
que depois o gabinete inglez aconselhára a proclamação d'ella . Veremos se este 
facto é ou não é assün quando nos for em apresentados os papeis. A respeito da 
Terceira, deu-se, ou antes, pretendeu-se dar, uma resposta. Negou-se, todavia, de
bilmente, se 6 que ele alguru modo se n'egou, que no tempo em que a expedição 
fôra para esta ilha, cll a estivesse absolutamente em podm\ elas auctoridacles qHe 
permaneceram fieis tí. j oven rainha ele Portugal. Nenhum homem versado no di
reito elas gente. s pócle pretender que uós tínhamos cli.reito para embaraçar os sub
ditos da corôa de Portugal de cntl•ar em um porto seu, e navegar no alto mar. 
Nllo ha atlctol'Ldad~ que possa j ustificar similhante interferencia. E u não ouvi res
posta ~lgqma satisfactoria aos do is pontos ele que es te caso depende, a legalidade 
da viagem elos portuguezes de Plymouth para a T erceira, e se esta fosse cluvi
closa1 a legalidade elo seu castigo, ainda que ella fosse illcgal, no ancoraclo1.u·o, ela 
Praia, Pelo que respeita á par te pessoal cl'esta questão, peço licença para fazer 
j ustiça ao caracter e proceder elos dois indivíduos a quem se imputou que tlnha,m 
escondido sua real intenção1 ]JO:r terem feito requisições particulai'es ao governo. 
Falto elo marquez ele Pahnella c elo vi conJ.e ele ltabayana. Antecipei-me na cle
feza do primcho, mostrando a cliffer ente situação em que se acbára depois ele r e
ceber a proclamação da Tevceira. Emquanto ao visconde ele Itabayana, que ne
cessiclacl('l tinha ello de pedir licença para mandar armas para o Brazil? A sua 
requisição era clesnee13ssaria, porquanto o governo não podia legalmente recusar
lh 'a1 n!)m tinha o mais leve direi to para se oppor no tmnsporte de armas pa1'a a 
'rerceira. O direito de probibir a _exportação ele armas funda-se na lei geral das 
alfand~gas (acto VI ele J ol'ge IV), o qual auctol'isa o rei para prohibir essa ex
portação por uma ordem do conselho, ou por tuna proclamação. Mas tenho fo· 
lheaclo na Gctzeta ele Lond1·es clescle a paz de .1 815 até agosto passado, e não en
contrei nenhuma OI·tlem elo conselho, ou pr oalamação 'alguma ele el-rei contra· a 
exportação de armas para P9rtugal ou para o Brazil. E assim não havia auotod
dacle l)ara emb.araçar a saída cl'estes artigos . Orj;t., senhor, n'este mesmo momento 
é facto notorio que D . Miguel está carrega-ndo petrechos ele guerra nos p01·tos ela 
Grau-Bretanha sem pec1ir licença, e sem httvcr ele nossa parte poder para o em
baraçar. Quanclo em 16 ele agosto se fez a requisição, não havia intenção alguma 
de mandar estas t ropas para a T erceira : não teria sic1o prudente o tel-as mandado 
para ali á vista ela i!}formação que então c1a lá havia em Lonclres . Quando o mi- . 
nistro brazileiro manclou aquella carregação ele armas, não era sua intençã.o que 
ellas ficassem na Terceira; isso fo i feito pelo officia.l encarregado ele as transpor-
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ta r, e sobre sua responsabilidade, em consequeneia elas observaç~es .que fez so
bre Q melhorado estado da ilha. O embarque das armas não tinha relação com o 
embarque das tropas .. ]jstas não eram duas partes de uma mesma transacção . 
. Quando o marquez de Ba:r;bacena subsequentemente representou ao governo , sua 
representação era de di:lferente natureza; elle reqtúsitou elirectamente o aux1lio 
e~a Çhan-Bretanha, e sua requisição se fundava no~ antigos tratados e era ~ela
twa a casos ele guerra: elle :q.aturalmente pedia os comboios que em taes circum
stancias convinham : entrava eni sua política reclamar a alliança de Inglaterra com 
Portugal ele um modo conducente ao esforço que se ía tentar a fuvor do legitimo 
8<;>berano cujos direitos tão flagrantemente haviam sido usm·paclos. A r esposta a 
esta reclamação foi curta; · era uma neg~1tiva. Imnieeliatamente depois d 'isto e no 
lnez de novembro é que o marquez ele Palmella fallou no Brazil como tmico asylo 
accessivel par"a os :fieis subditos da corôa de Portugal que n'este paiz se acha
'Vam; mas quando em 4: de dezembro a accla.mação de D. Maria foi recebida com 
tanta alegria por seus subelitos da Terceira, então é que uma nova face de causas 
apparecetl em suas negociações com o .g·overno do duque de W ellington. Desde 
então nunca ma,~s occultou o marquez sua intenção ele mandar as tropas portu
guezas para a Terceira. Se outras auctoriclacles secundarias Q fi~c.l?am, elle n~o . 
te'Ve parte . em tal disfarce, e não póde ser feito responsavel po:r: elle. Foi, por
tanto, insustentavel abuso ele auctoriclacle , e em manifesta violaçfio do direito das 
gentes, irmos nós int~rceptar por força de armas os transportes elas tropas por
tuguezas para a Terceira. 1rocl~via estou prompto a concluir com o muito hon
rado cavalheiro (mr. Peel), já que elle convem em apresentae todos bs papeis. Es
pero, comtuclo, que elle me permittirá acrescentar alguma causa à minha lista, ele 
llloclo que venha a conter todos Q i} papeis que me parecem necessarios para dar 
completa informação cl 'este negocio. Receio que aliás os termos geraes da li sta 
'Venham a ser inadequados : já se sabe que ele nenhum modo pretendo impedir o 
go'Verno de .exercer seu poder cliscricionario na ~scoJha de papeis que apresenta f . 

Fallu. do visconq.e Pf'llmÇr!;jtpiJ-

Sr. pi:esidente, folgo muito que as relações estrangeiras cl'este 1)aiz viessem, 
e?J.fim, á discussão ela camara. Era natuual, com e:lfeito, que os objectos ele poli
t~a domestica que durante a presente sessão nos occuparam, e todo. o inte1·esse 
a sot·viam, ·elistrahissem por algtJm tempo nossa attenção elos negocias e~ter-
1108 j mas :?eria muito para lamentar de certo se o parlamento se houvera se
parado sem dar ao governo occasião opportuna para explicarem ele nossas 1:elações 
.e~trangeiras tanto quanto em sua mão estivesse fazel7o, sem violação ele conficlen-
cuts ou l)Tejuizo ele negociações penÇI.entes . . 

Inglaterra deye naturalmente desejar ter algum COIJ.heaimento elo espírito em 
1~e seu governo. tem exercido os <llmplos P.ocler;es ele que o 11evestiu. a confianç.a 
c ella ; e 4a mmto que a Em·opa está ancwsamente esperando ouvrr elos senti
mentos elo gabin'ete britannico uma expressão mais authentica elo que essa que 
por ahi se póde· colligir ele vagas supposições, ás quaes, todavia, seu silencio tem 
até aqui dado tão indisputacla existenci~ . 

~ão pouco fôra justo, pelo que· toca ao mesmo ministerio, que houvessem de 
ser Jl!l.l.gaclos, não por suas proprias explicações, mas pela mera construcção que 
01ltros s.e lembraram de dar a seus actos. · . 

. • Q_ue alguma explicação lhys cumpre dar, quàndo não seja senão por seu pro
p~ro Interesse, assaz o conhecem os mesmos ministros, pois de certo não podem 
Ignorar que por ahi giram icléas, não s@ u'este })aiz, mas por toda. a Europa, ele 
qlle as ~·elações estrangeiras ele Inglaterra se dirigem, ha um anno a esta parte, 
~hl' mtu clifferente espírito elo que animava nosso~ conselhos até então ; e ele ne-

lum modo, tal qual as declarações de maio ele 1828, nos tinham aucto:visado a 
esperar. 

1 ~Se estas observações quadram mais ou menos a todas as partes ele nossas re
açoes estrangeiras, sem cluvida ellas assentam com a maior força sobre nosso 

1lJns 
1 .Trb·~clncçfio do yiscoudc ele Almeida Garre~t, segundo diz o sr. Ernesto do Canto no seu 
a~o 2bliographico. 
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proceder a resp eito tlc Portugal; c n 'cstc caso tM1to menos cliffic~tltlade póclc h~t~ 
ver em exigir as mais cabaes explicações, quanto, t'ltinda mal, este capitulo parece 
estar couchúclo; é assumpto em que parece não haver já que examinar senão trans
acções passadas; e fraca esperança podemos ainda nutrir de futuros arranjos que 
tal indagaçao embaraçasse. . 

A vereda scg~üda pelo gove:rno b1·itanuico nos negocios de Portugal t em cxct
tado o assombro da Eu.ropa, e caLtsado a todo o inglcz, que preza o bo1n nome ela 
stta patria, a mais proftmcla magua. · 

O mundo civilisaclo r etumba de execrações contra. D. JYiigu l; e, todavia, este 
dcstnúdor da liberÇI.ade constitucional, este c1uebrantaclor de solemnes jm-amcntq~, 
este usurpador desleal, este escravisaclor da sua pan·ia, este atropelador elas le1s 
publicas, este violaclo:r de indivicluaes direitos, este attcntac1or á vida de clcsaw~ 
parada c inJ.cfeza mulher, deve, assim o crê a E1uopa, ~L 'forttma ·que até aqui o 
tem ajudado, principalmente á crença propagada adrede por seus particlm·ios, e 
não sufficientçmcntc refutada por nenhum acto elo governo bTitannico, ele que o 
gabinete de JJ1glatcrra olhn. para sua usurpação com olhos de amigo. 

Nu opini ~io ele mtútos . ta icléa se con:firm~ pelo muito que o governo te1u feito 
c pelo muito que tem deixado ele fazer. Por Ulll lado se cli.z que mostrámos de
masiada alacridacl e em apoiar suas medidas ele guerra com nos. os r econhecünen
tos; por outro se pensa que em -çercladc havemos dado grande _clocwnento de pa
ciencia em supportal' os insultos com que Inglaterra foi affrontacla nas pessoas dos 
r esidentes bl'itanáic.os em PorttJ.gal; emquanto a promptidão com que recusámos 
jntcrferir nos· cq,sos em. que a intcTfereneia houvera sido pl:·ejuclicial a D. Miguel, 
foi contrastada pela deliberação e vigor com gue interferimos toda a vez que essa. 
interfercneia era subdervicnte aos proje~tos cl'elle . . 

Tuclo isto, dizem, parece mostrar que o governo vê os procedimentos e a cxt~
tencia política ele D. lVlig ncl com olhos mui cliffcrcntes dos do r esto ela human~
dacle ; e parece dar corpo á supposiçrio de que tent~ra por via de negociações cli
plomaticas clar sancção legitima e e::s::istcncia permanente a sua usurpação, e que 
até cheg~íra a tomar em contemplação o projecto de entr egar nas :JTI.àos de mn ho
mem que as quiz manchar no sangue de S1J.a irmã, essa joven rainha, cmja vida 
é a unica barreira entre ellc c o throno cobiçaclo. 

Cumpra, portanto, que estas materias se indaguem, que t:~< vcrclacle appareça; 
que, se o governo tem merecido a . censura elo parlamento, essa censm·a lhe c;iia i 
e se, pelo contrario, injustamente foi accusado, ellc e o paiz que elle governa, se
j am relevados do odio e execração sob a q1u1.llabprâmos agora. 

As rasões com que o meu a)J]igo, o secvetarío de cst..'lclo elos ncgoaio1;1 do r eino, 
clcfcnclcu tudo o qu e se fez e não devia fazCl·~se , e tuclo o qti.e se não fez devendo 
fazer-se, reclu:.~cm-se ao principio 1mico da não interfercncia. Quer clizer, o prin
cipio ele que toda a nação tem di reito a govemar seus proprios e intern.os lÍ.ego
cios como lhe a.praz, em tanto qu.a,nto não prejudica seus vizinhos ; e que uma na
ção não tem direito para mover á força de armas a vontade de outra naçãi:> na 
escolha ele seu. governo ou govcl·nantc . 

A este principio de todo o meu coração assinto. Elle é são, e devêTa ser sa
grado ; e confio que j amais se vení dar Ing·latcrra o exemplo ele sua violação. 

1\Jias em toda a discussão é de grande importancia definir o sentido precíso aos 
termos que se usam; d.ispfLmos, portanto, a palavra interfer encía ele toda a incl~
tcrn;J.inaç3'o ambígua que t ende a perplexidade e confusão. Se por interfcrcncll:t 
entenclem interferencia por força de :u-mas, ele tal intcrferencia diz b em o goverJJ.O 
que os princípios gcraes e nossa praxe constante nos c1efencl em exercei-a. Mas se 
por interferencia se entende intervenção, c intervenção m todo o sentido e eUl 
toda a extensão, menos effect~va força militar, então affirmarei que nada ha e1n 
tal interfer encia que o direito elas gentes em certos casos não pcrmítta, e que toc1a 
a historia ela alliança entre Inglaterra e Portugal tem sído uma quasi ini-ntclTOlU
p icla cackia de interferencias ela nossa parte; clirei mais, que o aggravo ele que 
o governo actual é com mais rasao increpaclo é, não o de não ter íntcrfcriclo, roas 
o ele haver interferido só pela má parte. 

Foi sempre opinião elos mais habcis estadistas ingl czcs ser importantíssimo á 
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segurança el e Ing-laterra que o T ejo estivesse em mão s de mna potencia. amiga. 
P elos mais competentes jui:zes foi sem1Jre julgado que, nosso Gibralt:'tr, e alliacla 
nossa Lisboa, lJo<iliamos arrostar com as hostil~clacles combinaelas. ele Fr:ança e 
flespanha (se alguma hora tivermos ele as encontrar), não direi sem esforço, mas 
pelo menos sem r eceio. E nem só entre nossos mais habeis estadistas prevaleceu 
esta opinião, partilhou-a o nosso mais habil inimigo, quer:o dizer, :Napoleãp Buo-
nalJarte . · 
o· , 1'a.?lbem _foi op inião _dos mais avisados estadist?'s de Portu~al ~ue a melhor 
::,aiantta da mdepencleuma portugueza estava nos mteresses pesspaes de Ingla
terra, e que, pois á Inglaterra lhe importava muito, por sua propria cpnta, faz er 
tocl?s os esforços ·para impedir que Portugal se ·'Ll-nisse á I-~espá.nha; Inglaterra 
hena, portanto, o mais sincero e :fiel alliado, a m~j q aRfpa.ro e auxilip Portuga.l, na 

ora ela angustia, podia r ecorrer . 
D'estes inter esses r eciprocqs se gerqtl cmq:texão e alliança; 1m~ tua utilidade 

trouxe bons officios de uma parte e cqnfi.dencia ela otü~·a; tratado ::) impozeram obri
gações e conferiram correlativos clireitos; e cl'aqui ~ei].l que Portug~l solicitou e 
recebeu sempre o~ .cop.selhos ele Ing:laterra como 'os ele um amigp c1\jos intere~s'f!1l 
estavam identificados ·cqm os seus; e d'aqui yeiu, qt].trosim, que ·á Inglaterra foi 
sen1pre c.onceclido f'lXe rcitar uma interfer e·nci.a e p,ossuir uma iJt:B.uencÍ~f nos con
~elhos ele Portugal qt}e f].aturalmeJ.tte llw JtãO tqcava, a olhal-o ~ó cpmp estaclo in
nepeuclente. 

Em prova d'estas asser.çêies cita:pei á camara Q$ tratados de Ca~'lps I, de Crom
Well e de Ca.:dqs li, a guerra ela succes1ifiq, as tp.:p.sf!ocçõe~ do XVIII · seculo, as 
gnerras e tJ;atados do · sectuq em qt~e vivemos: e ele tudp isto se vm·á que sem
pre foi pratica e co:qcedido privileg:io de Ingl~terra ingerir-se, comp em negoci(') 
seu,. nos negqcios ele Portugal; esses que I)lai)3 pretendem que é dever e tem sido 
Pratica ele Inglatenp1 o abster-se inteü;amente de tocla e qualquer inter ferencia nos 
lle~·ocio s internos ele Pqrtqg~fl, e p6·r-sc ele lado espectadora pas~:~iva ele quanto 
~hl possa acontece1:1 jA esqueceram cllcs qs acm1tccimm1tos ainda fre.-cpi:i cl' estes · 
c erracleiros annos? 
l ,Já esqueceram ellel:l a nossa aotiva e eflj.caz interfer m1cia com que em 1807 
re"~•mos a real família ele Portugal q, ~tr~;\"essar o Atlantico e tran'~plantar seu 
eglO tronco para os domínios ela America mericlio11-al? · 
. Já esqueceram elles a cor~qsa :lnterferencia do n0sso · embai~aclor em 1824, 
~11' Eclward ~Jtornton,. cRn~ra os proc_eclimento_s elo g~ve:pno portqg·uez a respeito 
.e seus propnos subditos, II).terferencm que fo1 tão completamente effica!(',? · 

Já ei:ig,ueceram elles quE: pelos urg·entes conselhos d'ef)se mesmo embaixador 
10sso,_ a sede elo go~erno portugue:z; foi tra.nsferida para uma nau ingleza nas aguas 
c.o TeJo? E que no convez de um navio de 0<>'tlerra inbo·lez1 com nossos ardi"'os m.a-l'tnh ' ' . ,, . c'l 
, ' . enos por seus pagens, nossos minazes canhõe1;1 por sua guarda ele honra, o 
1 ~1 ele Portu&:al :recebeu a homena1rem ele seus subcliJ:os no dia ele seu a;mli:versa-l'to · '-' · ...., ·r • . · 
c1 i qne cl.'esse rq.ésmo pq;lacio ele consell)O proclamou· a seu povo e p:pomulgou os 
c1~cretos . que expuls~uam a nainha ela côrte, privayam D_. Miguel ~elo co~manclo 
re 8?Cercrto e q bamram de PoJ>ti:J-gal? Mas tudo rsto cmdp qu~ nap era mterfe
b nela no ~;~ negoci.os de Portugal! Inve~·tei o caso, poncle Londres em i\rez ele Lis · 
i:t~. o Ta~lisa ~m log:ar. elo T cjo, e pe~;g:mJ.tar-v_os -hei c~ltão f,le esta e~·a pu não 
tr I:ferencut. Nao fallaret nõ ser um embmxador mglez, sn· Chanles Stuart, quem 
c 011Xe cl? B~m21il pa:ca Lisbqa a constituição ele 1826, po~que ainda que ess~'J, cir
;lnsta.ncia foi consiclm;ada po11 muito s portuguezes (bem para sua def)graça p foi, 
in~s, ~ll~s :fssim o cqnsicleJ:aram !) cqmo indicio ele que o governo britannico tinha 
bid~fertdo par:a lhes obter as vantage:q.s d 'aquella constituição; tpclavia bep1 ~a-
L. é, segLmclo acaba ele asseverar o meu muito honrado ami~?:o, o de1Jutado por 

l'Ver l ' ll . .. ' ~ x 
"' s poo , que a esco 1a ele Sll! Chades Stuart IJ&.JJa portador da carta fôra uma 
"colh · .tl ' • • gt a :cc1u.ental e personalissima tlo imp ex•adov D . P edro, e que a naçãp portu-
e le~a nao tem que agradece1· essa cladiva, tão valiosa se a elles souberam prezar 
sab1 ~1se~·var, senão só e inteiramente á espontanea Jiberahdade e não aconselhada 
' ~~ orr~ d 'aquelle illustrado soberano . , , · 

ias JCÍ e1:1qnecemos nós a activa e efficaz intm·fer encia de Inglaterra em com-
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plotar a separação das corôas de Portugal e tlo Brazil, e obter a abdicação daJ 
coTôa de Portugal em favor ele D. Maria, intcrferencia certamente ftmclacla na 
justa consideração elos interesses do Inglaterra ? A respeito d'essa interferencia o 
melhor fôra que d'ella IJ.OS esquecesse1uos, já que tão ronceiros temos sido, que 
nem sequer o mais leve passo ainda demos para restituir a D . Maria essa corôa 
que por conclescenclencia com.nosco, seLl pae lhe pozcra na cabeça, 

~Ias alem de que a muitos parece que esta interferencia nossa nos impo7.< uma 
cspecie ele obrigaçã? ele ponra. p~ra ~om D. Pce~ro ou D. Mari;:t, acresce de mais 
a mais que houve eucumstanmas de mterferenma de nossa parte, as quaes, sendo 
pessoaes a? ~esmo D. lV!i$'ueli nos dão, a ~eu respeito indiviclualmep.~e, um co1no 
absoluto ehrmto para ex1gn· d elle que desJSta do systema de 'tyranma e usurpa
ção que tem seguido desde q·qe poz pé em Portugal. 

Alluclo a essas conferencias que já mencionou o honrado membro por Knai'es
borough, as quacs fpr::J,m ~elehradas em Vienna no 0utubr.o de 1827 eE.tre os em
baixadores ele Inglaterra, Fraaça, Austda, Bortugal e Brazil. Aos protocollos ele 
alguma el'estas conferencias s~ diz qu.e D. Miguel appozera ~na assignatura como 
quem os approvava e confirmava. Mas, fosse ou não assim, bem sabido é que :;~.l
guns elos ministros então ali presentes estavam plenamente auctorisaclos par.a 
conferir e estipular em seu nome. D'estas conferencias rescuta uma sole)J1lle obn
gação, pel~ pa,rte de D. Mi.guel, çle J)bcclecer ás ordens ele seu irmão D. Peeh·o, 
como legitimo soberano ele Portugal, e em consequencia cl'esta 'solemne e a:fian-

,. · çacla prbmess-a, D. :Peelro, apenas a soube, completou sua abdicação em favor de 
D . Maria; pm· es típulação tambem feita n'estas confel'GJncias 6 que D. Miguel es
creveu ele Vienna a carta de 19 ele outubro de 1.827 a sua .Íl'mã D . lSI'abel, então 
regen~e em Lisboa, a1mUI1ciando-lhe que tinha acceitado a logar"t enencia de Por
tugal, cop:fon:nementc e pela nomeação ele D. Pedro i que havia jmaclo manter in
violaveis as leis de Portugal e as instituições outorgadas por D . Pedro; que es
tava delibe1,aclo a esquecer o passado e a reprimir facções para .o futuro, pedindo-lhe 
que des::;ç ~ est~ suJJ, solemnissi:m.a cledaração devida publiciclacle, e aorescentando 
que, para cumprir com as intenções de seu irmão, elle se dirigia a Portugal por 
via ele Ingl-aterra. 

Conforme _Q selJ_ peeliclo, foi est~ carta publicacla ele o:fficio na gazeta do go
verno de Lisboa. 

E · agora pe~·guntarei, quando os portuguezes viram essa mvrta o:fficialmente 
publicada, :não respirando senão lealdade a D . P edro, obecliencia ás leis, jurada 
:tieleliclacle á constituição, olviclo elo passado e repressão ele futuras facções i quando 
souberam que est~:J, carta fôi·a escl'ipta sob os olhos (senlio foi clictanclo elle) ~o 
embaixador inglez .em Vienna; quando viram D . Miguel, em vez ele tomar o clire1~0 
e natural caminho por I-Iespanha, vir á volta elo norte e na mais severa estação 
elo anno faz er escala por Inglaterra em sua, viagem de Vie1ma a Lisboa i quando 
ouviram · das honrq,s com que aqj,ü fôl'a rec~biclo, quando ele toelos os modos que 
se podia dizel', se llies disse que a demora cl'elle aqui nã0 fôra meramente p!11'a 
divertimento e poÍniJa, mas principalmente havia sido consagrada a attencler e pre
dispor a futura administr-ação ele Portugal; quando o viram entrar no T ejo, es
coltado por uma armacl::J, ingleza c acompanhado por um embaixador inglez; quando 
o viram marchar para seu palacio, rodeado ele tropas inglezas, não era tudo isto 
exactamente ca.lculaelo para excitar no animo elos portuguezes constitucionaes, isto 
é, em grande parte ela nação, esperanças que, ttio mrullogradas como foram, lheS 
cleve;tu de ter sido verdadeira calamidade? N~io era tudo i·sto calctuaclo para incln
zir as . gentes a com1Jrometter-se abertamente em favor elo systema constitucionf\11 
por mil modos, e a tal ponto que ~s designasse para votadas victimas ele vingança 
quando o lobo, ~l'l'ojando ~ pelle emprestada, apparecesse em su111 fó1:ma. natural_? 

Mas o fatal1nfluxo ela mterferencia ele Inglater,ra ainda não parou aqui : D . 1Y~1 -
guel achou, ao elesembarcar, um exeJ?cito constitucional um ministe'l:io constituc1o· 
nal, uma magistratura constitucional e uma legislattu·a donstitucional· m111s tarobeJJ1 
achou uma força britannica, uma força britannica sem duvida. mas que tinha sido 
enviada a cumprir obrigações ele tratados e não a interferir n'os negocias internos 
ele Portugal. O fim para que se manclára esta força estava plenamente conseguido, 
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e sua demora só por ultimo se tinha prolongado a requ[sição do proprio D. lVGguel 
para que lhe honrasse .a chegada e com sua presença em Lisboa testen:mnhasse 
ao mundo, na occasião ele seu desembarque, a boa intelligencia que entre elle e 
0 governo britannico subsistia. Não estolt vitupm·anclo este arranjo; n'elle fni parte 
eu mesmo (j1 se ha vituperio que fazer; n 'esse vituperio tenho meu quinhão. Saíu 
fal e veiu a ser não pequmta nem pouco importante circümstancia no caso de 
ugl~tet:ra a respeito de D. Miguel. ' . 

S~bHvsc g:erabncnte em Lisboa que o caso unico e:nr que as tropas británni= 
cas tmhàm ordem para se desviar ela estrieta abstenção de toda a interferencia 
nos nog:ocios internos de Portugal, era o de se lho r equisitm· protecção para as 
P:~soas· da. fami<1ia real, e ,que esta protecção elles tinham· Ol·clem pai·a dar. Este 
arttgo . das mstrucçõe.s; segLmdo obs·ervou o meu muito honrado amigo, deputado 
por L1verpool, não fôra lavrado em attenção a D. Miguel, mas era parte elas in~ 
Ptr~.cç~es originalmente dadas ao ~·eneral comman~la.n~e logo quando as trop~s yal'â 

Oitugal embarcaram, e se ;refcn a a pessoas mms chgnas elo qne esse individuo, 
que ,ao cabo mais proveito tirou cl 'elle. 

E obvio tJ:Ue se u.ão podia fazer efficaz r esistcn:cia ao éaminh6 qtte D. Migtiel 
~n~etára na estrada ela ustupação ~e~ pôr alguma restl'icç~o temporaüa á sua li
b e:dacl~ pessoal, e qualqtter r estncçao cl'esta orclem, sab1clo era: que as tropas 
~~ltan~teas tomariam por dever seu impedir. A oonsequencia foi que emquanto as 
lopas lllglezas ali permaneceram, toda a r esis tcncia fôra baldada, e qu<a.ndo cmbar..: 
~~1-arll!l. jé'b _D. Miguel a tinha feito impossiYel. Assim cunseg·uiu D . Miguel fa:ze1: elas 
1 ~Pas hl'ltannicas, que para tão diverso fim UL tinham ido, o escudo protector solJ 

flt~o amparo. e ~·uarrida clemittil:1 seus ID;in,istrcts const~ttfe~onaes, rombveu seus ~f-
claes constituciOnaes-, mudou seus ma.g-tstraclos constltucwnaes, e preparou a clts

SO' llçã_o ele suas cmnaras constitucionaes,. e por es te modo foram paralyMd'os todos 
?3 lll:?IOs ele r esistencia, com os quaes, a n~to lhe obstarem nossas tropa·s, teriam 
Infa.Urvelmente obstado a se11s pr~jecto s as exis tentes instituições ele Portugal. 
. E não nos deram tod·as cstàs circumstancias clrireito para insistir ·que D. Miguel 
guardasse sc11s juram.entos c cumprisse com as estipulações ele que tão publica
lllente e á face ela Europa elle tinha feito o rei ele Inglaterra sua testem'lmha e 
spons~1· (fiador}? 
t ~ao exigia o condigno r!'lspei,to pa,ra com a honra c clign~dacle da coYôa bti~ 
çanulCa, que os· ministros de el-Tei houvessem empregado o melllot de seus esfor
'0,8 ~ara compellir D-. Miguel a faz"el-o assim? . 

e Se olle tivera recusado entrar em nenhuma estipulação; se tivera persistido 
em.. rcclam:ar seus pl'etencliclos clireito·s; se houvera r ej !3itado· Jio'Ssa hospitalicbde 
cl lecusaclo IJ.Osso dinheiro; se tivera aberto seu caminho para Portugal á ponta 
P~ espada, de per si e por s·ua conta; por muito que poclessemos conclemnar seu 

lOcecler, não rros teriamos, pelo' menos, implicado em n:aela elo que elle fiz esse . 

l 
lYias eu digo que o proéechmento de D. Miguel não· tem s[do menos affrontoso 

)ara o , . d In J J • li . 
1 e1 e glaterra CL0· que CLesamvso para, e e propno: . 

Cenvinha, pois, que o rei ele Ingbterra estivesse serYinclo ele choca, a cuja 
~o~bra esse real campino fosse deitar o laço á sua desapercebida presa ? Era. c1e
n01080 que o rei ele Inglaterra fos se testemunha c paclrinho em coutra.tos que 
a:~Ca· houve t~nção elo cuml?rir; .em jnramentos já queb1•aclt>s pelo coração ainda 

es _de_ profenclos pelos lab10s? 
a D:~et, portanto, que se a honra elo soberano offendicla é lcg[tima c:l.ttsa por que 
g n!çao C'Ontencla, nós temos direito ele c:&igb.· e ele extorquir r e1mração ele D. Mi

ue · Qual' essa r eparaçfi.o eleva ser, a Europa. indignada. o cleclarol1: ha. muito. 
conhM:a~ na ausencia ele todos O's clocnmeutos, e ajuizando· sómente· pelos succcssos 

-Ui ~ctclos,. o que tem, pergullto eu, o que tem o nosso governo feito para com- 1 

~: 1 D. lVI1guel a executar essas obrigações ele que, lf;ão ele proposito e publica-
ute, conseguiu fazer-nos partes? 

0 Certamente, primeiro, tirámos -lhe o dinheiro, isto é, o nosso embaixador que 
afa~co~panhava, v_encl~ os ~ão equívocos indícios cl~s intenções ele D . M~guel a 
qü ta1-se elas obrtgaçoes contraludas, o nosso embmxaclor tomou sobr e st (posto 

e 0 a'Cto foi dep-ois plenamente apptovado pelo' goYerno) r ecambiar o dinheiro 
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que tinha iclo com D. Miguel, e· que, felizmente, não tinha clesembarca,clo, valeJ?-tc 
medida por certo, c que entrou 9-uasi pelas raias ela interferencia1 nos negocros 
pectmiarios, pelo menos, de. D. M1guel. . 

Em segunclo logar, conforme em outra parte o asseverou o meu nobre a.m1go, 
aetual secretario de estado dos negocios estrangeiros, no fim ela sessão passada i 
em segi.melo logar aclmoestação seguiu admoestação, a qual mais forte ; aclmoes
taÇões ha verdade e em linguagem ele progre_ssiva e crescente indignação! Aclmoe~
tacões e contra qüe? Certo contra a maneira por que D. Miguel procedia na aclml
b. i ~ traç~to elos hegocio ~ interno s de Portugal. E admoestaÇões, fortes e inclígnant~s 
admoestações, em taes materias não são interferencia? E se todà a interferencHL 
nbs negocias internos -de · Portugal é interd.icta, segundo allega o governo, que~ 
c que causas n'os deram b direito para admoestar UJssim? O meu nobre ~~migo JI:Í 
p'or si mesm~ r espondeu á pm·gunta, quando asseverou cpw nós r epresentáramos 

' contr~L os incliéios que D. Miguel haviá claclo ele tentar desviar-se cl'aquellas pro
messas e protestos que :fizera n 'este paiz; e aqui o governo vin a materia com os 
mesmos olhos com que eu agora a estou vendo, e concluiu que as. estipulàções ero 
q11e D. Miguel tinha cn~raclo comnos9o, e com outros por via cl_e nós, nos cleram 
t1ireit'o para interferir. Bem; mas devia o g'Overnô ele uma grande nação aclmo e~
tar, fortemente e repetidas vezes, e todavia aclinoestar em vãn? D evia elle quei
xar-se b:fficialmente ele c'ontratos Vi.nlados, e todavia ·agachar-se mansamente com 
'o menosc-ab'o ele si1as queixas e h determinada perinanentia :i:J.a violação? 

N~ib parece .que, n'o tempo a que a.llucliu o meu nobre amig'o, tal fo sse a inten· 
Ção elo govemo inglez, pois quanclb nossas r epresentaÇões furam desattenclicla.s, ~s 
fLrncções cln noss'o embaixador foram suspensas, e quando essas violações conü
iruaram, o nosso embaixaclor foi e:ffectivamente m~ndaclo retirar ; e ambos estes 
passos se cleraln em cumprimento de intimações previamente ·por elle feitas ao 
govm·n'o pottl:J.guez, de que taes haviam ele ser as consequencias de sua perseve· 
i·an'ça ho cai:ninh'o que levava. , · 

Até áquelle veriodo, }J'ois (á volta elos fihs de maio ele 1'828), 'pelo qual terop~ 
~'o ÍJ.OSS'o embaixador fônL mandada ordem provisi'onal ele se r etirar, m·clem qLle SO 

ílevia executar-se no eveLtt'O de certas circumstancias que e:ffectivamente occorre
ram pouco depois ; até aquelle tempo, digo, o governo parece ter aclmoestaclo, 
ameaçacl'o e cumprido s,uas ameaças. Mas com a r etirada elo nosso embaixador 
supponho que a ultima frecha cl'o gabinete inglez foi disparada, sua alj ava exl1an
ricla, e então cessaram as ll.ostiliclacles qú~uclo a usurpaÇão de D. Miguel foi coln-

. pleta. ' . 
A retirad~ c1·e noss'o embaixad'or, medida que, nas l:elações hsuaes das na.çpes, 

vem pejada ele temerosos proi?;nosticos e c'Ommummcnte se ton1a pelo immeclia;to 
precui~sor d.e uma ruptura, ou ~ntes, pela declaração public~. de rhJ2tLua j ::~ eXJ.S- .. 
tent'e) a retü·aela d·o noss·o embatxador parece, n' este cas'0 1 nâo ter tido mms co;-:-
sequencias que a de privar ·c;>s r esidentes bri.tànnicos em Po1·'tugal ela protE:cçao 
que sua presença lhes p·oderia ter dado, c abs'Olver D. Mi.güel ela pesada neces
sidade de escutar duas 'vezes por semana as mui desagraclaveis verelaclés que e1n 
opservanci:a 'de suas ihstr'ticçõ'es ·o nosso embaixacl'or era obrigado a lhe dizer ele 
\re'z em qüanclo. . . . 
. Tudo o que desde entrL'o se seg'niu, taJ;lto quanto n'O publico s·e sabe, tem s1do 

'ele nf!,tmeza C?-balmehte diversa. Então veiu a nossa acqhiescencia a totla a espe
cic ele bloqueio q11e ~ D . Miguellembr·ou proclamar contra _os subclitos de nosso 
h.ll,ia~o D . Pedro,; então veiu toda a casta ele inj uria qtre l)le apl''ouve fazer aos 
subclitos Çl:e d-rm. ele Inglatena em Portu~·al r esidentes . Entã:o veiu a chegacla ·de 
um embaixaclor 'ele D . Miguel, o qhail, p'ost'o que não formallnehte r econheciclo, 
todavia se sabe ,ter eE\t'ado em fre'quehtes comlm.'unicações se·cte'tas com os me1ubr?s 
elo g'overh'O; ehtão ~eiu a i;nissão d.'o !nosso embaixador Io!:cl St'rangford ao Braz1l, 
cuj a natu~·eza, , po~· ~onra cl'a m~nha patria o ~sp·ero, tem siéto. mui falsamente l:e
presentacla pelos tLrmDres pubhc·os ; en~ão veiu ·a conquista da Madeira; e então, 
oxalá que tHl se podesS'e ap:rugar cYos fastos hava'es d"e Inglaterra! Então veiu a 
expedição britmmica contl(a a T e\:c6ii.\a. . · . 

Pelo que t'oca ao bloqueio elo .Podo, }::>crinitta-sc-mc cli~cr que mui aforçuraclos 
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tinclámos em p1·oclamar nossa acqui escenci ~ aps · bloqueios migtteHstas. Bem sei 
eu que não é elo interesse de Inglaterra quebrantar o respeito aos bloqueiofJ quando 
l'ea~s e effectivos e estabelecidos por governos existentes ; e que nos não incumbe b nos anelar a f'azer p.rofundas indagações sobre a legitima origem dos gove1·nos 
·loqueatntes, mas n 'este ponto os elevemos tomar como os achâmol:l e pelo que elles 
se annunciam; mas quando D. JVI-ig•uel dechtroü o Porto bloqueado, era elle em 
verdacle ó soberano de facto de Portúgal? Ou, se o era, tomavamol-o nós pelo que 
elle era e se atnnunciava ser? Quando aqttelle bloqueio foi cleclaraclo, lavrava a 
guetra civil em Portugal; a nação estava; dividida; havia clois governos existen
tes ; 11m üsürpaclor, em Lisboa, outro, em nome elo legitimo soberano, no Porto ; 
po~·qne tão süffocacla pressa ela nossa parte em cle.ciclir que o injusto· clev.ia sobr e· 
~üJar o justo? E pmque, tão publicas proclamaêlores ele nossos prog;nostic.os cl' esse 
l esuhado, contribuímos nÓs tanto para que elle se viesse a seguir? 

Do Porto matchavam tl'opàs contra Lisboa; ele Lisboa singnw nm bloqueios 
~~:nt~·a o P?rto. Tüclo ~ra nincla por:fi.~ttla e indecisa. ques_tão . Se as tropas elo Podo 
rve~sem melo bem gmaclas e commanclâclas, ellas mfalhvelmente tenam chegado 

a Ltsboa e lançado poil.' ten'~l. o nOsso logaFtcnente ele fcwto no mesmissimo tem1Jo 
I racta~ente que nós C~L esta vamos ~nn~riciauclo offi~ialmente o sel1 bloq~leio; nem 

01 sen,ao por mero acc1d!:l1Üe qüe e:ffecttvamente assnn nfi.o ac'onteceu. tlupponha-
11108 que assim con'!-o ó Porto tinha ü•opas

1 
tivesse vasos pa.1·a bloquear Lisboa, 

~ .que. elle tinha muito mais direito de lhe t •tzel' elo que Lisbo~t ao Porto; teriamos 
nos srclo t ão promp-tos em a.nmmciar o bloqueio ele Lisboa? 
li . Agora; s1'. p1'esidente1 el~~as pa.la,vl:as sobre a conq,uista. da Macleii:a, e sej ~-me 

Clto perguntai' por que ras~w per'mlttm o governo b1•Itanmco a D. lVItg'uel o faze1' 
,l:lssa conquista. · 

, t). ~inguem respeita mâis cl? que eu o J?l'Íncipio ela índe_p enclencia na~iona~; m~s 
1~ e~lsam ente por•que o 1'espe1to, p-orque Jltlg'o qtte um patz e ltma naçao n~w tem 
r trc~to ele impor iL força ele armas, sob1'e ouü•o paiz e outra naç~o, nenh1m1 chefe 
~~rt1eular 0u part1cular ·forma ele g0verno; pr ecisan:ente por es?a rasão é 9.ue eu 
,., lll\clemno o proceder ele nosso govemo em consent1r qne D. l\11g'l'tel conqmstasse 
., ifacleira. 

'de ~ego q~t~ D. IVIigu:eJ, pel~ f~tcto ele hav~1' ~lsltrpado o throno de P0rL1.lg'al, po
'u sse adqutru· sobre a :M:adeli'a nenhtms c1n·ettos que Inglaterra, negando, como 
i:gav:a, se1~ c11reito ao tlH:0no. ele P?r~ugal, cstives~se ligada a reco~ecer .. D.uas 
rillstlças nao fazem uma JUsttça; ~t lliJ.USta usurpaçM ele Portugal nao pocha JUS
ela eM a ~ubsequente conquista ela Madyira; D. IVIiguel fundava seus títulos á posse 

8 
~cl~1ra eni ser ella uma dependencia de Portugal; mas nós, que negavamos 

;,~1 ~ln'eito ft posse de Poi:'tlll?'al1 n~o podiar:t?s admittir 9.uc a injusta usurpaçã0 ~la 
8
· tropole houvesse ele constltü.H:' tttülo legtt1mo á coloma. Quem nega as premJs-
as :Q.'Lo , d l 1 N • J; po e estat· pe M ~o~c usoe~ . . . . . A 

'tt . Na,o era pant elle o chrelto ele fallar na mtegi•tclacle elos dommws da coroa por-
,1gnez~; integrid.àcle, com efteito, e D. lVliguel! As proprias palavras ele si repu~ 

{\ lla,lU t . l' . • l A J. • · q b Jlln ar"se. A integridade dós c ommws c a coroa portug-ueza, quem ~:: que a 
'v lle. ron? Quem, senão elle, que, brandindo n\tma mão a espada ela rebellião, ale
·a a~tou com outra 'O sceptro ch't. üsurpação; ellc que per si, e o primeiro, começotl 
< c esmembrar Portugal, elle ·seria o 11ltlmo e o dm'i'adeiro ele entl'-c os homens a 
tj_ueE tocasse pleitear pela indivisa integridade elos clomin~os ela co;rôa portugnc:;~a . 
"ti'at ~ agora perguntarei : estava Inglaterra ligada pelas o hrigações de nenhum 
D~ ~/. ~special ~l'L pelo clirei~o das gentes a se pôr ele lado c -ver socegaclamente 

'I' 1guel con~t'nstar a M~deira? . · · _ . 
De .rataelos a1ao l'l.os p'(l)ruam obngar, porque tratados com D . lVliguel, gmças a · 
·ob1~

1:.' ~ memos por ora, aincla nenhum temos' . Tratados com D . Pech·o, sim, temos; 
d' :saçoes ele honra para com elle e sua filJ'J.á, sim, temos tambem. lVIas o espírito 
cites~es tratados, o t em_· el 'essas obrigações a qualquer systema me poderão capa-
a~ ql~e. ~os lévm'ia:m me~s ao que temos seguido: · . , 

0011 .du: elto elas gentes nao poclia curvar-nos á v1leza ele set· cümphces l'l. essa 
'fl>ss ·qtnsta, porque a conquista em si mesma era uma vielação cl'esse direito ; e ' 

lln como na sGcicclaele civil, n'uma sociecl~de p-articulm:, todo 'O circumsta.nte tem 
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liberdade de interfcri1· contra a infracção das leis d' essa sociedade, assim taml,jem 
e pelo mesmo principio toda a naçfio p6cle intervir e impedir a violação flagran.te 
elas leis ela sociedade das nações . ' . 

A usurpação de D. Miguel foi um ultrage ao direito publico da naçfio, ou a 
a considerem em Lisboa, ou no Porto ou na Madeira, e cada um elos subditos 
cl'aquelle soberano, cuja corôa elle po:zJera em sua indigna cabeça, n~Lo só ti.nha 
plena liberdade, mas por seu preito era obrigaclo a r esistir á usurpação até ao ul
t imo de potencia. 

Se é que o povo de Lisboa tinha direito a eleger D . Miguel para seu r ei, o 
povo tlo Portu e :Madeira tinha pelo men<'ls igual direito pam sustentar a auctori
dade tl c D . Pe-di·o ou D. Maria. E se o povo de Lisboa não tinha direito para 
eleger D . Miguel para seu rei, menos ainda podia ter direito para o impor a seus 
repugnantes concidadãos. Não ha . principio eín 'que s<'\ja possível fundar o direito 
pelo qual o povo ele Lisbda fosse impor á força ele armas sobre o.PortG e Madeira 
e::!se D. :JYiigttel a quem talvez Lisboa elegeu, mas a quem Port'o e Madeira. visi
velmente rej eitnram. 

Eia, pois, se a fuglateiTa nlib ligavam nem tratados nem o dir eito das gentes 
para que se abstivesse e permanecesse tranquilla espectadora da conquista da Ma
deira; se Inglaterra até pelas leis das naÇões tinha , se quizesse, direito a inter
ferir; quaes podiam ser os projectos e a ;politic:a de tun governo qne, livre na 
escolha, optbu não interferir? 

T ão pouco houvera diffi.culdade em proteger <u Madeira . Unida a Port\.lgal pela 
politiéa, vastamente a separa a geographia, e nós teríamos conseguido o nosso 
fun sem mandar nem sequer uma só quilha <Í Madeira, por meios não mais hostis 
que palavras, com missiles n~o mais lethaes qne tun despacho. :Bastava declarar 
a D. Miguel que nós tomavamos a Madeira sob nossá protecçã.o, em deposito por 
nosso alliado D. Peclr0 ou sua :fi.lhã, por tanto tempo, ao ~enos, quanto a Madeira 
quizesse espontaneamente manter seu preito, e estou que posso apalançarLme a 
affirmar que tal declaração de Inglaterra a D . Miguel encontraria ela parte d'elle 
uma acquiescencia não menos prompta do que ela parte de In.g-laterra encontrou 
o seu bloqueio ela Madeira. · · 

Falta'lro.~iios para isso tun precedente? Nã-o tinhamos de buséar muito longe 
pela historia p::tra darmos com elle. A usurpação ele D. Miguel não é a primeira 
pela qual em nossos dias a auctor.idade legitima do soberano de Portugal foi vio
lentamente suspwdicla e)ll Lisboa . . Em 1828, se não apoiado e instigado por Hes
panha, ao menos não clesapprovaclo por ella, D . Miguel violentamente destl?-ronou 
uma rainha de Pot tugal; cp;t 1807 outra rainha de Portugal foi violentamente des
thronada pelas armas c~e França combinadas com a influencia' ele Hesin11nha. Que 
fez o governo btitannico então ? Ma~1dou uma expedição apossa1·-se da Madeira ~ 
conservai-a em deposito pelo legitimo soberano de Portugal. Sim, mas ouço cbzer 
que os qtte então desthronaram a rainha ele Portugal estavam em guerra, cOin a 
Grau-Bretanha. Pois se os que a clesthronaram ag·ora não estão em guerra con; 
a Gran-Btetanha é porque ·a Gran"Bretanha lhes soffreu injurias e disfarçou af
frontas, que ella jamais tolerara a povo nenhum elo mtmdo. Virão, talve:zJ, dizendo 
que foi Hespanha e Frailça quem então clesthronou a rainha,cle Portugal) -e que é 
o proprio Portugal quem hoj e o faz. Em verdade ·uma facÇ'ão de portuguezes o 
fe:zJ agora, e tão mes~il;amente tem o nossp governo manejado estes nsgocios, que, 
s·e aq1H\Ua fa'Cção triumph~r, seu triumpho ·será o triumpho de Hesp-anha, e ~e 
essa facçãl) vier a · ser desarraigada, veremos em seu logar plantadà a influencta 
da liberal França. Mas se alguem me pergunta o que -é D. Miguel, se o :filho ele 

·üma facçã.ó ou ó el'eitt> d·o povo, responder-lhe~hei C(')m os milhares ·e dezenas de 
milhares de tudo qu~:tnto ha d.istincto e respeitavel em Porh1gal, qtte poil' a,hi. estão 
todos , ou coutando~se por esconderijos; -ou errando por exili'os, ou dd i.nhaJiJ.d0 eDl 
süffocadas masn;J..Otra's\ . 

Por todos os trata~los de Inglaterra com Poil'h'Jigal, mui espedaes 'e partiouJ.ares 
es tipulações foram feitas para segnraRça ela propriedade c liberdade pessoal dos 
subclitos britannÍC0S residentes n'a·quelle i'eino . Por est_es traúaclos se proveu qn.e 
houvesse um juiz conservador para todas a:s C8iusas ei.n que fossem partes st~bt'l.t-
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t0s britaiuticos e que cl' este j uiz só úma e.Special appellação houvesse; provou-se, 
outrosim, que nenhum subclito britannico podesse ser preso (excepto em flagrante 
delicto) sem 01·elem poil: escripto elo juiz conservacloi· ; que aos subditos britannicos 
fosse livre viajar por todo o Portugal e trazer armas para sua clefeza. Que ·clles 
não :ficariam sujeitos a visitas, buscas e outras ve±ações em suas casas, livros e 
papeis; qL1e, se <Irfi'enelessem as leis, incorreriam nas penas das leil3, mas que ele 
falsas e maliciosas accusações se não tomaria pretexto para os vexar com visitas 
e buscas, e que nenhuma seria feita sem àuctorisa~ão elo magistrado competente 
e na presença elo consul britannico . Outrosim se provou que ainelQ. em caso ele 
rulltura entre as duas nações, ctlja existencia seria eletermin::tell.l. ;pela retirada elo 
n?~so embaixador, os subelitos britannicos teriam o privilegio eTe continuar a re
sicln· e commerciar com Portugal sem nenhuma especie de interrupção e por tanto 
tempo quanto elles se houvessem paci:ficamente e sem offencler as leis; e que, em 
caso que seu procedimento os :fizesse suspeitos ao governo portuguez e exigisse 
que fossem removiclos,lhes seria dado o praso de um anno para poderem retirar-se 
com toda a sua propriedade e o mais que tivessem, quer em mãos de lJarticula
rcs, quer elo governo . 

Ora é perfeitamente notorio que nos casos de cinco subelitos br.itannicos, pelo 
lJ.i.l.enos, mr. Y<Oung, mr. Noble, sir John Doyle, mr. Ascoli e mr. O'Brien, todas e 
cada uma d'estas estipulações foram flagrante e escandalosamente violadas . 
. , Sua prisão; seu longo encarceramento sem processo, j á em cadeias atulhadas, 
Ja em pestíferas masmorras; o sequestro de sua propriedade; as visitas e, buscas 
ele suas casas, livros e papeis; o moclo ele seus processos; suas conclemnações; 
~uas sentenças; tudo estou que foram violações, já de tratados com Inglaterra, 
Já elas mesmas .leis ele Portugal. E como tem o nosso governo cumprido com a 
ob_rigaçã.o que lhe incmubia ele proteger os .subditos brita.nnicos, ele manter os eli
reitos dos tratados e de pugnar pela honra ·nacional? Oh! já se sabe pelo seu 
lUethoclo favÇ>rito elas repx;esentações . E que caso fez D . JYiig11el de suas repre
sent.ações? Ora:, se aj uiozarmos por o que elle praticou, com a mais perfeita indif-
ferença. . 

Consta que mna occasião o commanelante ele nossas forças navaes no Tejo fi
zera, por ordem do seu goyerno, uma requisição positiva para que immeclia- · 
ta,~e.nte s·e pozesse em, liberdade um subelito británnico injusk'tmente preso, e 

· e~1gn·a resposta categorica dentro ele quarenta e oito horas . Decorreu o praso, 
phegou· a resposta; era positiva e categorica negativa. O que se seguiu cl'ahi? 
ug~ou-se pela dignidade nacional? Foi o castello ele S . Julião arrasado? Foi a 

él!rmada miguelista abrasada, metticla a pique e destruidq, . . . Ou foi D . Miguel, 
seq~er ao menos, obsequiado com uma cm·tez retorqtúção elos seus bloqueios fa
\TOrltos? Nada cl'isso . O commanclante da noss·a esquadra metteu a sua resposta 
na algibeira e, em magestoso silencio, deu á véla por ,ali fóra. Não estou censu
rando 0 proceder de um official valoroso e c1istincto1 estou só commentando as or
dens, que é fo·rça crer o :fizeram obrar assim ·; mas a serem exactas as relações 
9.ne ~enho ouvido, c1i1·ei qiw Buonaparte, na plenitude e insolencia ele seu P?der, 
t1.ma1s tratou humildes representações ele pobre principinho allemão com mms so-

erano desprezo, do que nossas admoestações receberam ele D. Miguel. 
, Os aggnwos dos indivíduos que mencionei, creio que ainda estão sem provi

~ento; suas per~a~ por indemnisar, salvo se houvermos d~ exceptuar ~ quantia 
e 56 ;t e 17 shlllings,· ou cousa que o valha·, que me disseram pf:tgara o go

\Terno ele Portugal, .a aprazimento e com approvaç~io elo nosso, a tuna d'estas pes
soas como plena compensação por tuna prisão illegail., por um longo e penoso en
?arc:ramento, por um clespendioso proécsso, e por todas as graves perdas que 
1
dneYJ.tavelmente resultam da subita interrupção ele seu negocio e abrupta expulsão 

e Po;rtugal. 
. . Foi, pois, digo eu, por este modo insultada a honra do nosso soberano, os di
leitos ele nossos concidadãos violados, tratados antigos e modernos quebrantados, 
e com todas esta:s injurias e affrontas, que a Europa tem visto com assombro, o 
nosso governo n~o ousou recorrer mais q1.1.e ao systema de balcladas acbnoestaç~es . 

Que deveremos inferir ele tLlclo isto? Será que aos nossos ministros falleç< ammo 
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e delicados sentimentos de homa? Nao ha sCl: humano Cltle jamais ouvjsse o grancle 
c iÚdstJ.·é nome qüe appar ece á cabeceil'a elo rol el e nossos ministros, não ha sm· 
hli.mano que tenha a minima idéa de qti.alquer cl'elles 1 que podesse po1· um só 
instante suppor tal. Será, pois, que tão fi-aca e sem real esteja Inglatena que se 
veja reduzida á dm·a necessidade de acttrvar diante de Portugal? 

Talvez l1a no continente quem o deseje ; quem o creia, não ha. Pois bem, qual 
é então a solução d'isto? Eis~ahi a que a opinião publica lhe dá : D . lVIigucl é 
considerado como uma especie de menino bonito do gabinete inglez, e assim como 
um pae cego ,e ind·ulgente se não póde resolver a castigar ainda as maiores dou
dices do seu :filho valido e malcreado, assim se julga tambem que o gove:rno bri
tanníco tem atuTado cousas ao seu D. lVlignel que, a virem de outra parte, o te
riam excitado como a leão que despertaram do somno . 

Agora, senhor, vem o caso da Terceira; e ac11li na verc1acle o leão f'ez prova 
de sua valentia quando tanto mais era para desejar que permanecesse em re}J0'1S01 

ou aliás aqui fez o officio de menos nobre animal acossando a p1'esa pa1'a que ou
n·o viesse e a devorasse. 

Aqui, emfim, abertamente desviámos do nosso blasonaclo prindpio ela não m
terferencia; mas aqui, segnnclo j á di sse, ~ nossa inter fer enéia foi pela má parte. 
Aqui, j á não contentes ele sofll·er os caprichosos clesafôros ele lJ . lVligúel, nos 
fomos fazer seus activos e belligerantes alliaclos, e tomámos seus estados elo ultra
mar debaixo ele nossa protecção . Esta.dos seus, com effeito! Suas meras especta
tiv~s, suas intentadas conquistas, seus projectaclos r oubos, como os gaiatos confe
derados ela rua, que cercam a q ucm passa e emba1'açam, qtle n ingLtem lhe acttcla 
até que o ladrão tenha feito a sua. 

Pelo meu muito honrado amigo, o secretario ele esta.do dos negocies elo 1·eino, 
foi dito que os portos ele Inglaterra não emm pam se cl'elles fazer praças ele ar
mas em que se org'anisassem expeél\ções contra potcncias estrangeiras e amigas ; 
concedo, c se julgassemos que ele tal pessoa como D . Miguel cleviamos fallar as• 
sim, então c1everüimos ter dito aos por tuguezes de P lymoüth: tcDeixae-vos :ficar 
ahi se quereis, ide-vos de Inglaterra se vos apmz; diante de vós estc'Í o mundo, 
escolhei para onde quereis ir; uma só e ünica excepção vos pomos ; de Portugal 
viestes para Plymouth, de Plymouth para Portugal não haveis ele voltar; esse ca
minho está trancado ; toclCI e qualquer outro se fr anqueia {L vossa escolha'> . Até 
aqui poeleriamos ter exigido, se julgassemos que a D . lVligucl o deViamos ;· mais 
do que isto, não tínhamos clireito a clictar. " 

Em que caracter cheg·ou essa gente a nossas práias> como prisioneÍl'Of:l ele 
guerra, ou de seu motu proprio e plena liberclaele? Co:Dio prisioneiros, certamente 
não, pois com elles e com seu soberano g uerra não a tínhamos. Como homens em 
sua plena liberdade, talvez não intcirllmente , r)ois qüe nossa .constituição e n ossos 
deveres ele nação poderiam intm'por alguns limites á plenitüde de seu livre ru·hi
trio . E certo, mais deviam clles ser consiclemdos comCI üm corpo militar organi
sado, ainda que desarmado, do que como reunião eventun;l ele indivíduos ayulsos, 
e com direito, p01ianto, os poderíamos obl'iga1' a partir, s'e j ulgassemos conveniente 
fazel-o . Exigimos que partissem ; pelo menos demos-lhes por alternativa o serem 
removidos para o interior c separados os officiaes elos soldados, o que em rigor 
lhes não deixava mais escolha senão a ele partir. 

Se esta alternativa se prescreveu pelo receio ele perigos que com a presença 
cl'estes homens desarmados corresse a tJ:anquilliclade dç Plymouth ou a scgm·ança 
do nosso arsenal , o governo sem duvida havia de estai' bem informado, e em taes 
pontos tem todos os titnlos á nossa confiança . Mas se esta alternativa lhes foi as
signada em consequencia de representações · e queixas de Hespanha, então digo 
que a taes representações e a taes queixas ele nenhum moao se devêra attencleJ', 
Hespanha não tinha direito para dizer a Inglaterra : ccAssim como vós, Inglaterra, ' 
axigistes ele nós Hespa.nha em 1826, q.uc removessettl'os para o interior, e scparas
semos officiaes ele soldados, os desertores portuguezes que então estavam em nossa 
fronteira, assim nós Hespanha agora e:xigimós ele. vós, IngJa,tena1 que removaes 
para o interior e separeis officiaes de soldados, os refugiados portuguezes que 
actualmente estão na vossa costa» . Os casos eram essencialmente clifferentes . O 
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direito corri que nÓs exigimos de Hespanha em 1826 que não ajuntasse, orgahi
sasse, armasse, fardas se, esq ui passe e assoldadasse desertores pmtuguezes em 
s~t~ .raia pará o manifesto fim de uma invasão hostil de Portugal, atpoiada e au
Xlhada pot unl. exercito hespanhol que lhes formava a retaguarda, o direito I:J.ue 
nos ass~stia para o exigir assim, era fundado em nossds bem conhecidos tratados 
com Portugal, os quaes nos obrigavam, se Portugal assim fosse invadido, a man
dar. tropas auxiliares para sua defeza. Hespanha não tem. cl' esses tratados que a 
obnguem. a defénder Portugal; e este é na verdade o unico aggravo que só faltava 
para colmar a m.eclida de suas injustiças para com Portugal. Mas Hespanha, isenta 
d.e nossas obrigações, não está, portanto, revestida de nossos direitos; suas I'equi
SIÇÕes são j <t em. si m.esmas um.a especie de interferencia a favor da usurpação de 
D · Migtwl; e o nosso dever era ter-lhe r espondido tão cortezmente C<? IDO quízes-

. semos, m.as firme -e decisivamente, que a. taes r epresentações da parte d'ella não 
pocliamos dar o'uvidos. · 

Estando, porém, determinado, com direito ou sem clle, que · essa gente hou
vesse de partir, para onde deveriam ir elles? Portugal era-lhes defezo pelas bayo
netas de D. Mignel e pelo interdicto do governo britannico; o Bra.zil, desde a 
separação das duas corôas, era para elles terra estranha; m.as assim mesmo exi
lados e proscriptos, elles ainda tinham soberano e patria. Seu soberano estava 
n'esse proprio momento recebendo do rei de Inglaterra um generoso e delicado 
:·econhecimento, r econhecimento em que a innata nobreza da indple real soube 
~~mclir pelas fórm as aridas do ceremonial de estado, não sei que ele quasi par
ttctpante elo espírito e encantos ele proteeção cavalheiresca. Sua patria era a Ter
ceira, onde a auctoridade ele sua rainha era ainda mantida e obe~ecicla. Se na 
face elo mundo habitavel havia ainda um ponto para o qual, quando escorraçaclos 
ele Inglaterra, elles tiveesem direito de ir, esse ponto era a Terceira. · 

Mas até a este seu derradeiro conto o ciume de Hespanha e a vingança ele 
D . Miguel ps foi perseguir; seu mesmo santuario foi violado; o sangue de ho
mens desarmados e indefezos foi derramado n'esse unico porto que a seu sobe
rano restava, e á sombra já ele sua bandeira; e as armadas de Inglaterra, até aqui 
n~meadas como protectoras de opprimidos e vingadoras de aggravaclos, foram 
fettas subserviente instrumento da tyrannia e ela usurpação. Oxalá que se podesse 
correr um véu sobre transacção tão clesnatural a sentimentos britannicos, tão in
consistente com politica hritannica ! 

1\!Ias diz-se que áquelle tempo havia guerra civil na Terceira; a causa parece 
duv~closa ; quando se-apresentarem os documentos veremos; mas, seja como for, 
governava-se em nome de D. Maria e ella n'aquelle tempo era tanto de facto como 
de di?·eito a rainha da T erceira. 

Diz-se tambem que essa gente estava armada, se permittem a expressão, in 
1Josse se não in esse1 isto é, que previamente para lá tinhnm mandado armas que 
lhes houvessem de servir apenas desembarcados, em vez elas que as aucto~·idades 
h espanholas lhes tinham extorquido. Espero e confio que isso seja verdade; con
~o que essa gente levada á Terceira, ou por empreza americana ou por genero
Slclacle franceza, lá achará armas com que defenda uma causa que céus c terra 
cl~cl~ram justa. lVIas o estarem elles armados ou não, nenhuma differença faz no 
cltrelto que tinham de ir para a Terceira; posto que o facto ele que realmente es
tavam desarmados dá mais escandaloso caracter á injustiça que receberam. 

. Bem, mas clir-me-hão: o que cleseja,veis que se fizesse, o que teríeis vós. mesm.o 
~lto ?. Pretendíeis acaso que Inglaterra fosse fazer guen•a a Portugal por amor de 

· M1guel ? Oh! t'em.po houve que a idéa de uma gtleiTa com Portugal não seria 
prova mui difficil pal'a as forças de Inglaterra, mas nem por tal prova tinhamos 
nós ~e passar n'este ca'so . Em primeiro Jogar, pelejar contra D. I\figuel não fôra 
releJar contra: a nação J?órt'uguezft, fôra peleJar em s'et~ auxilio e tel-a por nosso 
~do como alhada e am1ga. Mas ·é que nem guerra sena absolutamente necessa

l'Ja i uma forte clemonst1;ação ele no·ssos sentimentos, hma decidida expressão de 
~os~as opiniões teria provavelmente sido bastante; se nós tiveramt>s animado e 
a)_)Olaclo o governo do Porto, em vez ele o ajudar a bloquear· se tiveramos soccor
nclo os portug·uezes em Plymouth em vez ele os expulsar e aU:etralhar; em snmma, 

I • 
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se em vez ele atira1·mos com nossa espada l:í. balança do lado ele D. Miguel, tives
semos posto só a bainha, vasia que fosse, elo lado contrario, mui provavelmente 
houveramos conseguido nossos fins e seu destino t eria tombàdo o :fiel. 

Assim vejo cu o prospecto da política estrangeil·a do governo quando olhado 
singularmente pelo que toca a Portugal i será esta impressão alterada- por qualquer 
v ista de olhos que rapidamente lancemos a suas medidas n'outras partes do globo? 
'l'erà havido muito mais energia e prompticlão ' em cumprir o a que nos obrigámos 
para com a Grecia, elo que em compellir D. :Miguel a preencher o a que elle se 
obrigo u para com~osco? Julho de 1829 vem cp1asi sobre nós, e o tratado de julho 
de 1827 está ainda por executar; mas da demora d~ sua execução resultou um 
elos maiores males que por aquelle tratado se tentou prevenil·, quero dizer, . uma 
guerra no oriente da Em·opa. , 

Certo, a lVIoréa foi desassombrada ele ttu·cos. Eu conheço, sr. presidente, que 
não estou estrietamente na ordem e particular obj ecto cl'estc debate, mas a ca
mara se lembrará que esta é a primeira c será a, ultima opportnnidade que temos 
na presente sessão para fallar de nossas relações estrangeiras; que, ha um anuo 
a esta parte, transacções de não vulgar importancia têcm occupado a attenção da 
Europa, e que os sete ou oito mczes que provavelmente hão de decorrer antes 
que se torne a convocar o pa1·lamento, estão gravidos de successos, dos quaes não 
é dado ao homem antever o desfecho ou predizer as consequencias, e confio, por
tanto, que merecerei por algtms momentos a indulgencia da camara. A Moréa, 
cligo, foi com effeito evacuada ; pro tivera a D eus q~1e as armas de Inglaterra ti
vessem ticlo mais directo e distincto quinhão na honra d'esse nobre feito. Mas 
por que foram as armas ele França estacar no isthmo de Corintho? Seria a França 
que de si mesma se encolheu de susto pelas consequencias de marchar á v ante? 
Uu seria a acanhada política de Inglaterra que se m etteu em meio e lhe suspen
deu o progresso? A que· foi França á Grecia, senão era para obter á força o que 
a Turquia não qtwria concecler á persuasão, isto é, a evacuação cl'aquelle terri
torio que se adjuclicára á libertada Gr ecia? E se tal em seu intento, porque es
tacou ella de repente antes de haver completado esse presupposto? Vir-n).e-hão di
zendo que esse prcsupposto estava consegtúdõ, que a 1\Ioréa e as Cyclacles é que 
são essa libertada Grecia, e <tue o isthmo de Corintho é a sua raia septentrional? 
Respondo qtte isso não ha ele ser assim, que não pócle ser assi.in, que é impos
sível que assim venha a ser ; mais largos c vastos limites, taes que se estendam 
pelo menos até á linha tirada de Valo a Arta, são indispensavelmente necessa.rios 
á Grecia i são indispensavelmente necessarios por motivos que não deduzirei ago t·a, 
mas que todos srto políticos, commerciaes e militares . Não ha ninguem que tenha 
qualquer conhecimento local do paiz e cujo voto valha a pena de se ouvir, que 
não concorcle, creio eu, agora n'este ponto; seja inglez ou francez, russo ou grego, 
seja nautico, militar ou diplomatico, ainda d'esses que mais affervoraclos conten
cleram pela ll[oTéa sirnplesrnente, agora hão de abandonar a idéa de estabelecer 
uma Grecia que não vi·ria a conter nem Athenas, nem Thebas, nem Marathon, nem 
Salamina, nem Platea, nem Thermopy las, nem JYiissohmghi, que viria a excluir 
de suas raias todas as mais gloriosas e inspiradoras recordações elas façanhas na
cionaes, já de antigos, já de modernos tempos . 

Mas assim n isto como na evacuação da JYioréa, França occupará o primeiro, 
Inglaterra o segundo logar. A gloria de haver ampliado esses limites será pela pu
blica opinião attribtüda á illustrada liberalidade ela F rança i França levará os cre
ditas de haver, como se crê, arrastado apoz si a reluctante Inglaterra; Iuglaterra 
carregará com o odio de ter vãmente prctendiclo pear os nobres passos da França. 

l\Ias porque não fazem os alliados com o paiz que jaz ao norte do isthmo, o 
mesmo que fizeram com o que lhe fica ao sul, e de uma vez não occupam tudo 
o que foi assigna~o á Grecia.? Vi que já n'outra parte se di sse que os alliaclos es
tavam em negociações sobre este assumpto com a 'l\uquia; cuidava cu que o& 
alliados já tinham tido sobejo de negociações com ttucos a r espeito de Grecia, e 
que a estas horas já tivessem descoberto que até a mesma Tmquia tomára antes 
que em tal asstunpto fossem elles 1uem clictassc. Porque, pois, nao occnpam elle~ 
de uma vez a LiYaclia ·e Attica, porque obrigam os desgraçados gregos a cont:I-
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nuar em sua lida, r ecobrando passo a passo esse territorio que tem de ;~er cl'elles? 
P~rque assim os forçam a manter esse e;:; tado de hostilidades que fôra uma das 
pnmeiras intenções do tratado terminar para logo? O }J~·imeiro e maximo objecto 
do tratado era um armísticio; esse armísticio pozeram os alliaclos em vigor na 
Moréa pelo uni co modo que podia fazer-se ; porque o n~o estabelecem elies da 
mesma maneira até ao Volo e Arta? 

Qual seja a fórma ele governo qtle os alli~do s intentam dar á Grecia, não per
gunto eu; seria intempestivo fazel-o; mas cumpre-: me CX}Jressar aqtú meus ar
dentes votos de que a fóJ'ma adaptada seja tal, que, provendo por sua propria es- · 
tabiliclb.cle, dê livre desenvohrimento politico ás factüdades intellectuaes elo povo; 
e na verdade para presumir que uma alliarfça em que duas das tres potencias 
~ontratantes são em si mesmas exemplos vivos e assombrosos das vantageps· de 
Instituições popular es, cuidarão em segurar á manumissa ·Grecia o goso perma
~ente de iguaes bençãos. E m summa, espero .e confio que a constituição será de 
fao'rica ele Londres e París, e não proclucto de nenl.fum artista da outra capital 
mhis proo:úma ·da Grecia. 

Disse que as delongas na execução elo trataclo él:e julho de 1827 acarretaram 
sobre nós . esse proprio mal de uma guerra no oriente da Europa, para prevenir a 
CJUal fôra feito aquelle tratado . N'esta guerra sou ele opinião que os aggressores 
foram os turcos . N.ão estou aqui a dar o meu ;voto sobre ter .ou não ter · a Russia 
ambiciosa.s tenções sobre a Turqu-ia; era para crm·, na verdade, que o imperio 
russo fo sse já assaz extelii.SO para satisfazer o mais ambicioso dos soberanos e dar 
que fazer ao mais illustrado, mas n 'es te p.onto não pronuncio opüüão; não decidi
rei tão pouco a favoJJ ele quem fica o saldo da conta corrente dos recíprocos aggra
v-os a que ha tanto tempo se está cbndo balalii.ÇO entre as duas partes· queixosas ; 0 

que digo é que n' esta transac.ção particular o ag·gressor foi a 'nn·quia; ella apre
sou os navios e cargas russas ; ella expulsou os vassallos russos e fechou o Bos
phor.o ao commercio ru sso, violando em tudo isto os tratados; ella declarou sua 
intenção de não cumpi·ir· o tratado de Akerman e tudo sem mais pretexto que 
certas cousas que a Russia tinha feito conjunctamente com seus a.lliad.os, França 
e Inglaterra, · para acabar com a Turquia a que acce,desse a algum arranjo ares-
peito da Grecia. . 

. Quererei eu; porvenhu·a, que d'aqui se infira que a Inglaterra e a Fr.ança de
VIam faz,er cansa commum com a Russia ? Bem fóra cl'isso ; pretendo que lngla
tel!l~~ e F-rança cleviam ter em1Jregado todos · os esforços para que se viesse a ac
con."l.moclaç.ão, esfo~:ços que duviclo m11ito tenham sido empregados. 

A minh[l. opinião n'esta importante mateTia quando me r etirei elo governo, faz 
agora tun anno, opinião bem sabida dos mens colleg·as de então, e a qual subse: 
quentes successos da Europa não alteraram, era em summa esta : 

Que o ag·gre ssor fôl!a a Turqtüa, e q.ne a Russia tinha,, portanto7 direito a u"!lla 
compensação pelo damno r ecebido ; 

Que os inter esses ela Europa e o espírito do tratado de· julho de 1827 exigiam 
que esta compensação fosse em clinheiro e não em territorio; . 

Que, se a contestação progredisse, era obvio que, ou entre a Russia e Turqui-a 
sómente h;avia de liquiclar-s,e, 0u que as outras potencias ela Europa seriam ar7 
rastad-as a entrar n'ella e tomar partido; 

Q·t<l.e, s.e ·a.s potenaiãs da Europa fossem arrastadas a tomar um partido e o in~ 
cencliG> chegasse a lavrar para o occidente, não ha ahi quem podesse dizer aonde 
elle_ pararia; e que em impossível contemplar, sem o maior desassocego, o des
conJunctamento elo presente systema, coordenação e estado de posse na Europa, 
0 qual uma guerra em que forçosamente se havia de envolver Inglaterra even-
tuabnente traria · · ' . 

Que se a guerra se ateasse tmicamente entre a Russia e a Turqtúa, infalli-
:'"ehnente seria a Turquia a 'que ficasse mal, e que, portanto, a consideração dos 
Interesses da Emopa e dos da propria Turquia deviam igualmente impellir lng-la
t.erra e a França a apertar com a Tm·quia por todos os moclos possíveis para que 
~zesse am~Jlas co!1ccssões ~uanto mais depressa melhor , pois quanto mais cedo as 

zesse ma1 s fac·ms Jhe scnnm. 
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Tambcm é miu ha opini<io qtw {t Ausb·ia se devia ter aunm~ciado claramente, 
que os clias dos suqsidi:os estavam passados, \7} qt1e clistinctamepte se clevêra de
clamr á Turquia que o povo de Inglaterra estava pouco disposto a pagar para a 
reconquista ele não sei que fm;tale~as de ar:revc~acló nome, nas margens ele Danu
bio, depois c1e as ter pei·cliclo a teimosa pervc1~sidaele ela Tmquia. 

Se com vigor c clecisão 4ouvessemos labo~·ado n 'este systema durante os pri
meiros seis mezes _dq anp.o :passado, não clig~ que teT~a1 maiS digo q;te poclel'ia,_ c 
ao alca:p_ce elo possiVel estava, termos lJrevemdo a ultrp~a cà}lwanha; e que mtuto 

· era para desejar se hquvesse prevenido, oqvio 6, pois se aquella se ftcabasse como 
O'eralmente se esperava, seus r~sultados teriam infinita131ente augmentado as clif
ficuldacles ele uma acCOP.lffiOdaçao satisfactpria para a Europa. D e tal:jllodo, porém 1 

se ·equilibrou fi. balança da fqrtuna, que posto qqe o :fi~l iricJinassc a favor da Rus
sia, g-randes Ütciliclacles :ficaram ainda para se tratar ele accommoclação até já ele
pois ele co:p.cluicla a c~pauha . O precioso interv~llo elo inverno ;>e passou, toda-
via, infructifero e ahi vae já começada segtmda ca.mpanha. · 

Qual será o r esultaclq cl'clla, não tmili,o eu a 1~resumpção de q prophetisar, mas 
o menos p.rovavel é, seiiJ. duvida, que clle se59- tal que o territq~·io ela Turquia 
volte ao estado quo ante bellwn. ' · 

T f)rá o governo aproveitado todas as occasiões ele negociar que se Jhe têem 
offereciclo; têem elles, cmqt~anto por um lado faz;e:p:t ÍTente contra novas acquisi
ções territariaes da Russia, têem cllcs, digo, combatido por outro lado estr enua e 
:tirmf)mente as intrigas com que. outra~ potencia15 . estão estimulando a obstinação 
da. TLtrguia? T êem elles, l'\J'D. summa, t~·p.balhaclo d~ poa fé e cl~ po:ração paTa con-
seguir paz1 paz do uni~o modo que ella sê obtem e mante:p:l? , 

Se elles o não têem feito, se por f~lta de decisão e resoluçãf:! pozercm por fim 
em }Jmligo a traJJ.qtllilidade de toda a Em·opa; se vacillando entJ:e p desejo de au
xiliar a Turquia e a impossibilidade ele ·achar pretexto para () fa!!l er, pela ambi
guidacle c fuyta-co~es ele suq. li11.guage111 com a 'l'urquia, a t êe:p:l deixado illudir-se 
a si propvio ou enganar por outros a r espeito do <:JUI3 t ef!l que esperar ele Ingla
terra; se lJOr este modo 'têem ;;ido Cf1Usaclores de se ella ani:p:lar a r esistir a ac
commpdações justas ; então por certo incurreram elles ~'uma respon~abilidade em 
que eu não quizcra ter 'c1u.lnhao . • 

· Vcr-sc-ha elo que tenho dito que não pol!.ho cqn:fiança implícita na política es 
trangeira elo govei'no ; o meu moclp de ver os homens e as cousas cliffm:e taoto do 
elas pessoas que passam por tt~clo lo-poderem com elles, que fôra impossível o 
contrario. Dois grandes partidos dividem hoje a Eutopa; um pretende governar 
pela força ela opinião pub~ica, outro qu13r dominar pela f.qrça ela COJI].prcssão phy·
sica, e a e!5te é CLL1C o geral e un::mimc consen~o ela Jiiuropa clesignq, cpmo actual 
alliado da GFan-Bretanha, · 

O principio em que o systema cl'esse partido assenta 6, a meu ver, fLmclamental
mente erroneo. Na natureza não ha poder motor senão o espírito, tudo o mais é pas
sivo e inerte; nas co usas humanas este poder é a opini~o; :pas cansas poli'ticas a opi
nião publica; e quem souber deitar a mão a este poder, com elle subjuga:rá o braço 
carnal ela força physicar e o compellir~ a h·abaU1ar em sua obra. Olhae para um cl'es
ses boiantcs castellos que le.,Tam ás mais distantes r egiões do globo as proezas c a 
gloria ele Inglaterra, vêde esse pequenino insecto que ahi está ao leme, imperando 
aos ventos elo ceu e {ts ondas elo oceano, assenhoreando-se até das leis ela nattU"eza, 
como se em vez ele coordenadas para equilibrar o uoivcrso ~mmclo 1 houvessem sido 
feitas para esta occasião sómcnt e. Jt, todavia, o mero sopro cl'esses :ventos 1ne par~L 
seu serviço subjngou, a mcno1• gotta d'esse abysmo insondavel que elle fez escabello 
de seus pés, seriam, se os arrostára sem aJ:tc, mais que sobej os para sua destruição; 
mas as potencias ele sua alma. triumphaxam ela força c~as cousas, e os domados ele
mentos se lhe r enderam e obedeceram vassallos. Pois assim 6 tambem nas cansas 
políticas elos imperios, c aq_uelles estadistas que sabem v~cr-se elas paixões dos 
homens, esses podem ganhar uma ascenclencia e exe:vce1· um predomínio s•.1brc os 
negocios humanos, maior, vastamente maior do que em toda a proporção cabia ao 
poder e meios do estado a que presidem, omqnanto-esses outros que não buscam 
senão como empccer melhoramentos, affagar abuso , esmagar opiniões e tolher o 
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pensamento á raça htlmana, seja embora qual for sua ::cpparente possança, verão 
estalar-lhes 11as mãos o ferro qna11.do mais precisarem ele r ecorrer a elle. 
. Na ptimeira cl 'estas condiÇões estBve Jnglaterra ha clois annos, quando nossa 
Influencia política entre as naçÕe~ ela terra era Í]:].finitamente maior, não ~6 do que 
?s meios que temos ele defender nossa i:ç1depeqclencia \'l manter :ç1ossa honra, mas 
l~finitamen.te 1múto maior do qqe nenhum poder que t!'lnhamos para reger a,_ admi
lllstração elos o Lltros. 

Na segunda d'estas coqc1içÕflS está A.ustl1ia agora, a qual pelo acanhado de seus 
projectos, pelof3 fataes preconceitof) de sua política, q1.1asi S(.') r(.')du;úu, em ponto t> 
de in;fiuencúa, ao nível de potl'\ncia de f'!egunda ordem, n~o obstante seus vasto!'\ 
domínios, seus amplos :recmsos, sua populaç~o bellicosa e sua poF>ição central na 
Europa. Tal foi InglatBrra, tal é Austria ; o q.ue Ingl;:tterra flg;ora ~~ :p.ão tem o 
parlamento modog; de saber ,'>en~o por vago10 e incertos rumores . Eu confio ainda 
que quando for tempo de se levantar o sêllo elo s labios elo governo, acharemos · 
que I).o,ssa ai).tiga dignidade foi mantida, e q.ue n~o percle).llos po::;sp. posição na Eu
:opa. Tocla,ria, n'estes ultii)10S tempos, ninguem passou alem das praias ele nossas 
Ilhas sem observar com a mais profunda magna a grande e subita mudança no 
.tnodo com que por :fóra se falla de Inglàterm; seln observar que, em vez de a 
COIJ,siclerarem ~Wli).O padroeira e paclr~O ela liberdade constituciopa]1 como refugio 
de persegtúdbs e eicuclo de opprimiclo131 seu nome, ao contrario, anda na língua 
elas gen~s associado com tudo ·quanto no continente é postil a p1elhoramentos e 
amigo e alliaclo elo de;:; potis~no, desde a;:; veigPJs elo T~jo até ás pra.ias elo Bosphoro; 
que por to.da a parte :a pintam como o fecho d'essá fatal abobada, cujas clignas 
pedras angulares são D . Miguel e Hespanha, Austria e JYJahomet. Tempo houve, 
e não remoto, em que Xnglaterra era olhada p!'Jla Eu~·opfl. como a amiga da liber
dacle e da civilisação, e, portanto, da feliciclacle e prosperidade em toda a terra; 
porque ei).tão se pensava gue sel.}.s cb,efes tin4am sizp e aviso para conhecer que 
os pessoaes interesse·s e política influencia ele Inglaterra tantq melhor se pronio
'\'e1·iam quanto mais vasta se clih"J;ta13se a civilisaç~o e a liberdade. Agora1 pelo con
trario, ru prevalescente opinião é que a Inglaterra faz consistir sua principal van
tagem em vedar aos outros pa~es essa liberdade constitucional ele que ella me13ma 
gosa. Não j ulga o mui).clo que os administradores ele Inglaterra são insensíveis ás 
bençãos1 à. energia que resultam cl'essas instituições populares que elles cliaria~ 
lneJ+te estão regendo. Se alguem o dissera, não o ac~·eclitára ninguem . Pensam, ao 
contrat~io, que elo muito que o nosso governo cwnhece todo o valor cl'essas va:Jfta, 
geus llw vem o ciumc político com que se esforça para as aba1:·car e r eter de mo
nopolio para Inglaterra. Por este modo se explicam as atrocidades ele D . Miguel 
remidas a no.sso.s olhos com a obra meritoria de clestnúr a constituição. Ppr ~ste 
:modo entendem o estarmos nós fazendo ela ;\..ustr~a o nosso inst).·uJI~,ento, emquanto 
ella nos i;t.uagina ferramenta ele sua obra. Por este modo vêem nas delong,as ela 
el(ecução elo tratado de julho, I).ão tanto o medo da r esistencia turca,· c,omo o in
Vencível odio {L-liberdade grega. 

J\~as eu con:fi<;> que quando foJ.· tempo, quando o goyerno se sentir livre e cles
e~baraçado para desenvolver cl'iante cl.o parlamento o inteiro fio ele suas negocia
çoes, e, expor o. moclo1 espírito e obj et\tos ele suas communicações c.om as potencias 
est1~~ngeiras, todas essas clesfavoraveis icléas serão dissipadas ; e desde já me re
g~SlJO c.om te'l:mos agoxa, p0l: motivo da indicação present,e , todas essas explica7 
Çoes e desenvolvimento, ao menos pelo que toca a. Portugal. 

J u i:i' o critico <lp -~ppendice ao Pa<lre Amaro 

c1: ·Esta q~testão tant~s ve2e.s ~cliacla :veiu po~ fim a sei' tr~tada no parlamento no 
,a, 1 de Junho, mov1cla por sn· J ames Mac"lnntos41 e ap01ada por lord Palmers

. tou, mr. B~·ougham, mr. Huskisson e mr. Guemey, sem nenhmna opposição, me
nos uma fraca e vergonhosa resistencia ête mr. Peel por parte dó ministerio . En
~retauto, o ministro Peel de nenhum modo pretendeu justificar a concluct::1. do 
:mfante, nem deu o· mais leve indicio ele que o governo britannico se achava dis
pos_to a considerar nem reconhec.er o usurpaclor como legitimo rei de Portugal. O 
tnaua guc fez o ministro a favor ele D. Mig·uel (e n'isso·fez muito) foi declarar que 
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o governo observrlria estricta neutralidade, e que, não se julgando ligado por ne
nhuma estipulação expressa ou i~plicita a intervir nas dissensões internas de Por· 
tugal, ma~ tãp sómerite a garantn· a sua integridade e indepenclencia contra ~ 
invasão estrangeira, continuaria a seguir o mesmo systema de neutralidade. E 
fundado n'este principio, de certo impropriamente estabelecido, e mais impropria
mente fiUStentaclo, que o ministro b~itannieo debalde pretendeu justificar a con
clucta elo ministerio, porque não houve um só membro que apoiasse a cloutl"ina 
elo ministro, e a moção ele sir James Mackintosh passou som nenlm.J:r).a objecção. 

Poqcos dias depois (19 ele ju11ho) lorcl Aberdeen apresentou na caea dos 
lorcls os papeis ·relativos á questão ele Portugal. O marquez ele Clanricarde, lorcl 
Hollanel e lord Goderich trataram est..'l. importante questão ele uma maneira vigo
rosa e terminante a favor ela legitimidade ulti:ajada, e da humanidade opp1·imicla. 
As l.'af:lões produzidas por estes nobres oradores adquiriram ainda mais vigor e 
clareza pelas impugnações ele lorcl Abercleen o elo duque ele W ell ington, impugna
ções elf')stituidaf:l de fundamento rasoavelno inte11esse ela Grau-Bretanha, ~o inte
resse ela Em·opa, n!) interesse de Portugal e no interesse da humanidade. O mi
nisterio não achou mais apoio np. casa elos lot·cls, do que tinha achado na casa 
dos comrmms. Os papeis apresentados na casa elos l01~cls foram publicados por via 
da imprensa, e d'esta publicação resulta a favor ele D . Maria II, e contra o usur
pado:r da sua corôa,, uma massa de evidencia, que procluziu uma éonvicção una
nime em todos os espíritos. 

Os act:~-1aes ministros s~o os unicos que affectam estarem convencidos de ter 
obrado np. conformidade elos tratados, e ela maneira a maás anaJ.oga a conciliai' os 
intoresSf3f.! ela Gran-Bretanha com ;:t justiça, ·com a sã politicn e com o interesse 
geral da Eur.opa. 

1\.(al) que póde valer uma convicção :filha tã,o sóment~ elo capricho e orgtliho de 
poucos indivíduos r.<:>ntra factos authenticos, e contra a persuasão conscienciosa 
dos ]+oi]lens mais conspícuos e illustraclos, não só de Inglaterra, mas de toda a 
Em·opa? Hoj e, 4 vista elos docmnentos, j á não ha quem duvide que, apesar de 
reiterados prot~stos ele não interferencia da parte elo ministerio b1itannico, todos 
os males que opprimem o desgraçado Portugal são o funesto resultado de uma in
tervenção influente no sentido opposto ao bem estar ela nação portugueza, aos 
verdq,dqirof;l interesses ela Inglaterra e á propJ:ià gloria elas altas personagens que 
regulam f?Cus destinos. «Não elevemos inter;vir nas dissensões internas ela nação 
portugueza», é o principio proclamado pelo governo britannico. Este principio pa
rece á primeira vista justo e plau!livel, mas tem elle sido observado na pratica? 
Tem eUe ~iclo mesmo anmmciaclo uma só vez, sem que as palavras, com qne se 
pretende justificar q, 11ão inteJ:venção, expressem mna intervenção decidida a fa
vor de D . Miguel ? Nas mesmas falias ha pouco pronunciadas por lord Aberdeen, 
mr. Peel e o duque de W ellington no pa.J:lamento, não se divisa uma preclilecção 
bem explicit.."l. a f~vor do infante? E não é d'esta preclilecção pouco dissimulada, 
predilecçao que o partido usurpaclor mtúto bem entende, que se deniva o infeliz 
exito ele tudo qu::).nto tom emp~·ehcnclido o partido ela soberana legit ima, c a impune 
consummação P.e toclas quantas c;riminosas emprezas a faoção usurpaclora tem con
cebido e e:ffeituaclo? 

Para iustificar o principio de não intervenção a favor ele D . . Maria II, allegrun 
os ministros ql.J.e !;!Cria expor a Inglaterra a uma guerra inevitavel, se o gov5:}rno 
britannico se cleclarqsse abertamente em fa~o1: da legitima soberana, e se visse 
obrigado a empregar a força armada para restab!3lece~· a sua magestacle na pleni
tude ele seus direitos. Estas alleg-ações não deixam de o:fferecer ~í primeira vista 
uma especie de :ftmclamento rasoavel; mas, por muito pouco que se reflicta, des
appa.rece toclo este fundameij.to, e as rasões que paueciam apoiai-o, ficam sendo 
meramente vãos e .oclio~?os pretextos; porquanto não ha um só homem sensato ern 
toda a Emopa, que não Cf!tej a bElm p ersuadido ele que, se o governo britannico 
quizesse fi·ancamente e ele bom grado proteger a causa ela rainha D . Maria li, 
que é a causa ela justiça, elos tJ:r·onos e da humanidade, bastaria fazer conhecer 
a sua vontade de uma maneira menos equivoca, e o usurpador seria deiTibaclo sern 
ser preciso mover as forças brita;nnic~s, nem atirar seqnor um só tii·o. Bastaria 
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que o·miuisterio (visto não lhe ser permittiela a intervenção nas clissensões inter
nas elas nações estrangeiras) empregasse a favor ela rainha legitima o mesmo ge
nero 4e não interveução qlle tem empregado a favor elo usmpador. A mais ~rre
fragavel e concludente prova ele que não são precisos exercitas nem esquadras, 
mas tão sómente a express~o ela vontade do governo britannico para restabelecer 
a paz e a orden+ em Portugal, é o qu!=l ha pouco aconteceu em Lisboa, ao simples 
b_oato de que a Inglaterra E)e tinha definitivamente declarado a favor ele D. Ma
rta II, e l).ayia intima<Jo a sua resolução a P. Migt~el. Ora, se um simples boato, 
C]}le infelizmente era destituído ele fundamento, quasi que produziu uma explosão 
geral e111 todo o r eino contra o. tyranno que o opprime, e contra a facção que o 
c~esh~nva; se esta vaga noticia, repetida no interio'r elas masmorras, deu tal alento 
as ~tseraveis victimas n'ellas encerradas, que fez es tremecer os façanhudos em:~ 
~et·e1vos; se os an;ogantes ~ insolentes partidistas do usurpadm anoj11ram dos far
rapos ele saragoça a efPgie elo tyranno, que btu·lescamente decora a vil canalha 
de ambos os sexos, talvez bem clispos~a a· contribuir para a sua quéda, a fim de 
poder escapar á puiJ.içfto de qrimes q~w tem commetticlo á sqmbra d'elle; se a 

·' grande maioria el~ poyoação de Lisboa exultou de jubilo, cttielanclo ver chegada 
a hora dá reclempção n'aqt1.ella &OI).hada noticia: que não tivera acontecido se ella 
se realisasse? . .. ' Todas estas publicas demonstrações não precisam cominentos 
pa~·a bem determinar o genero ele intervenção que pocléra tmt adaptado o governo 
brttannico, sem correr o risco de urp.a guerra clespendiosa, prolongada e cluviclosa 
em _seus resultados; agora, porém, que o acaso provou a facilidade com que se 
P0 clta ter remediado tantos rrp:tles, torna-se mais estranho o descuido ele se não 
ter adaptado um meio tão fa.cil,· e muito mais estranho parecerá, 1Je depois ele se 
ter aclqui.riclo, pela experiencia, 11 certe<;:a de um bom resultado, o ministerio bri
t~nnico não lançar mão ele UIIJ. eKpecliente, ele cujo bom exito est~í cexto e conven; 
Ctdo, e tanto mais que, bem longe de custar algum sacrificio, ou causar algum 
cqu}promettimento ao seu gov<:wuo, lhe grangearia a eterna gratidão dos portu
gue~es, e a consideração e applausos do mundo civilisaclo. 

Todavia, o que acaba ele acontecer em Lisboa, com o falso boato de que a ln
!à!aterra se tinha decidiclamen.te cleclm:aclo contra o usurpaclor, era tão nattu·al e 
.tão previsto, que n'esse mesmo tempo lorcl P~lnwrston o annunciava no parla 
Jnento étc'l. maneira seguinte : 

. qMas dir-me-hão: o que desejaveis que se fiz esse, o que teríeis vós mesmo 
~elto? Pretendíeis acaso que Inglate:vra fol'jse fa~~r gumq;a a F01:tqgal por causa 

e .D. Miguel? Oh! T empo houve que a idéa ele uma guermJ. com Portugal não 
serta 1n-ova mui eli:fficil para as forças britannicas ; mas nem por tal prova teria
~os nós de passar n 'este caso. Em primeiro Jogar, pelej ar contra D. Miguel não 
fora pelejar contra a nação portugueza, fôra pelejar Gl1'1 seu auxilio, e tel-a por 
l).osso lado como alliacla e amiga. Mas é que nem gl.J.GlTa seria absolutamente ne
c~ssaria; uma forte demonstração ele nossos sentimentos, uma decidida expres
sa~ ele nossas op iniões teria provavelmente siclo bastante. Se nós t ivessemos 
~Ut~ado e apoiado o governo elo Porto e!IJ. vez de ajudar a bloqueai-o, se tives
lhlt).os ~occorri.clo os ])Ortuguezes elll: Flymouth em vez ele. o~ e4pulsar e metra
D ar, ~m sun:ma, se em vez ele atiua~mos . co~ I).ossa espada á balança elo l.aclo cl~ 

· M1guel, ttvessem6s posto só a qamha, vas1a que fosse, elo lado contr~to, mut 
prov-av.elmente teriam os consegnticlo nossos fins, e seu destino ti ver a tombado o fiel.>! 
tt· Est~s palavras elo nobre lord expressam a opinião de todos os homens illus-
:a~los ela Gran-Bretanh~ ~ ()_e. tqcl0s os paizes, bem convencidos ele qq_e com este 

0 ew tão facil 'e decoroso, o ministerio britannico não só tiv~~a evitado tantas e t0
. pungentes c~lamidacles, qtle affi.igem a nação p01tugue~a, mas tambem süsten

. arta a ~ua dignidade e se cobriria de immortal gloria, inte:~:ponclo a sua poderosa 
~~t~ent:ia para DfanteJJ legítimos cliTeitos de U)lla soberana alliacla, legitimas insti-
UlÇoel:l ele UIIJ.a naç~q ~miga, e communs, interesses a todas as nações, nos quaes 

a. tnesma Gran-Eretanha teria o maior quinhão. l\'[as infelizmente os actuaes mi
~stro~ olharam a questão pelo lado inverso, ~ 9 peior é que, por uma fatal com

~n.açao, outros ministros influentes nos gabinetes ele Vienna e França parecem ter 
a optado a mesma maneira ele ver as causas. 

2G 
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Entretanto, a, publicaçli.o de todos os actos- e trausacçõcs que têem precedido e 
acompanhado esta importantissim~t quc~tão, tem attrahido a attenção da ~uropa, 
e de tal modo illustrado o entendimento d'aquelles que definitivamente a têem de 
julgru·, que j{~ não é ~ado. esperar outra sentença senão a que dictar a rasão, a 
justiça e o bem entendido Interesse dos soberanos e elos povos. E:p1quanto os do
cumentos, qne hoje espalh~m tantal'J luz~s, jaziam encerrados nos archivos dos 
o·abinetes, ainda havia Qccasi~o de illudir p publico com subtil'l invectivp.s ~ astn
~iosas cabalas; porém hoje, que os documentos f'allam por si mesmos, hoje que 
habeis advogados têcm demonstrado na tribuna publica a verdade dos princípios, 
a força dos direitos, a :realidade dos interesses e. a evidencia dos factos, j á não é 
dado a ninguem, por Piais lmbil e influente qtw. se julgue, ;.tlterfl.r, netn inverter 
os dictames ela justiça, no ef:ltadp de civilisaçao em que se acha a Europa. 

all y a quelqu'u:p. ·qui a plus cl'esprit que Voltaire, qui est plus sâvant que 
d'Alembert, plus profond qu(:) J ean Jacques ~ousseau, plus puissant que Napo
léon; et ce quelqu'u:p., est tout le monde»· ; disse U+Jl do!' mais babeis estadistas do 
nosso tempo. A que!'tão portugueza acha-se hoje diante d'este tri):nmal :mpr!=llllO; 
a sentença poderá talvez ser differida por algup:t tempo, lllas nunca p6de ·deixar 
de ser pronunciada p.a confor:p:tidad!'l dp direito, da justiça, da rasão e da publica 
con veniencia. 

Não seria para admi:rar, se os que hoje se lhe mostram m;ús contrarias, forem 
os primeiros a ceder á força ela evidencia, e· ps mais sanguíneos a punir pela ex e· 
cução da sentença já proferida pela 1Ilelhor e quasi geral opinião da Eu:.J:Opa. A 
questão da ePJ.ancipação de Portúgal não é menps justa, nem menos· inte1:cssante 
do que a questão da emancipaçfio do13 catholico13; e a mesma força, que· tão ines: 
peradamente e c.om tanto applauso decidiu uma, póde mtúto facilm13nte decidir 
a outra que, n~ offe:recendo· tantos obstaculos a vencer, offerece ainda mais gloria 
e alta consicleraçao a quem contribuir para a sua justa decisão . 

O mesmtJ usuvpaclor pareae ter offerecido uma occafliao oppo~tun11, ~a off!'lF~~ 
corá muitas outras a uma transição airosa da parte de seu13 até aqui bem clecl
clidos proteetores . Agora p:1esmo annunciam as folhas publicas que a fragata Pf3· 
'rolrJ. insultou, nos Piares ela Terceira, a bandeira britannica, atirando de bala sob1ia 
um navio inglcz que vinha ela Inclia, clanclo-lhe uma abordagem de pirata, clemo
ranclo a sua viagem p.or ~aspa.ço ele vinte e sete horas, c fazendo toda a casta de 
insultos e hostilidades a uma embarcação e tripulação ingleza! E não é isto uma 
justa Fetribuição da parte de D. l\Iiguel pelos tiros d0 commodoro W alpole clis
pru·ados nps mesmos mares da TeTceim contra os fieis subclitos ele D. Maria TI? 
Não é isto justa retribuição de D. Miguel pela cpmplaecncia com que o governo 
britannico tolc)!a, com uma neutralidade eclificante, e 1'econl1ece os seus bloqueios, 
mesmo o dos portos que sempre têem perm~ncciclo fieis á legitim~ sobm·ana? Esta 
tolerancia e e ·ta. c.omplaccncia da Inglaterra parece ainda mais estranha do que 
a conducta ele D. :)\Iiguel para com clla e as demais. potencias. Similhantes in
sultos mmca soffreu1 nem tolerava nunca a Inglaterra. Estar.á ella hoje no estaclo 
ele abatimento e].Il que se pinta o le·ão ela fabula, pa.ra SllPlJortal· com paciencia e 
resignação o couae do jumento? Cop.tinuará ainda lo1rcl Aberdeen a dizer e a quee 
rer persuadir aos inglezes que .os inimigos da Inglaterra se acham do lado dos 
constitucionaes, e que seus verdadeiros amigos estão elo lado de D . :Miguel? E, 
possuído d'esta persuasfio, continuru·á elle ainda a. mostrar-se contrario aos de= 
fonsores da legitimidade, e favovavel aos caudilhos cl.a usurpação? Não p6de ser, 
o nobre lord ~e certo tem estado ill1.4-dido; ;mas a hora do desengano já t!'lm soado 
ao seu entendimento. 

Seja como for, o certo e que, se ainda houvel' homens que se julo-uem ho~a
dos e ufanos de proteger o tyranno ele Portugal, a nação portugueza não póde Jul
gar-se senão infeliz e deshonrada em ser administrada pó:r um príncipe profligado 
na opinião publica por toda a casta de crimes e maldades . Depois elo que se teJ? 
dito no parlamento de· Inglaterra, nas camaras fi:ancezas, e em todos os pape1s 
mais acreditados da Europa, não é possível, no estado actual da civilisação euro
pêa, conservar sobre o throno um principe que avilta os thronos como rei e a 
htrmanidade com,o homem; um príncipe sem fé, som hon-ra, sem credito e seJJ1 



403 

dignidade ; um príncipe q·ue desde a mais tenra inf<oncia desenvolveu uma ten
de~cia irresistivel para exercer tudo quanto ha de mais preverso e abominavel na 
sociedade, e uma antipathia invencível a . tudo quanto no mundo ha ele bom, ho
nesto, decoroso e sagrado; um príncipe· que com a idade vae desenvolvendo cacla 
vez mais seu genio malevolo e nutTinclo a sua ferocidade natural, pelo habito ele 
exercer di ariamente a cruelclac1e e· a' tyrannia, que são as qualidades essenciaes 
que O caracterisam; um príncipe, em:fun, q1.le 1 n[ o possuindo uma só virtude, ne~ 
nh1.u1s conhecimei).tos, nenhmna instrucçào, e sendo ele mais a mais destituído até 
do bom senso commum, nem ao menos deixa entrever a esperança ele que al
gum dia possa ml.}dar de çonducta, e por l.Pn t~rclio arrepenclitnento r eparar ele 
algum modo a infiriita serie ele males · en1 que tem· prpgTeclÍclo; antes é· mui natu
ral1. e mesmo ÍIJ.falliv'el que, Gallej aclo pela ·fo:rça liabitl1al dp crime; seu cora.ção 
fermo se endureça cada vez ma;is com o anelar elo t empo, e conceba tal oclio con
tr~ a h1.unaniclacle, que chegue a ex!)ressar, como Nero, ele quem herdou vícios e 
y·lmes, o clesej R ele que o gen~ro humano tivesse 1.1ma só qabeça para a decepar 
c e to elo, e ele uin só golp~ ac;abar qom elle. · 

_lVIas o Nero portuguez, por um refinamento de pervepic1w:le, quer-se mostrar 
lUats gener~só que o Nero romap.o. Elle ~ó quer decepar as cabeças de todo'! qs 
hom~IJ.s cl!-3 b~m1' elle só quer ~tcabar qqm tud?· quanto sobre a te:~.:ra merece o nome 
i~e . v'trtude, 4?n.ra, fidelidade, patri~tismo 1 ciyilisa~?i.o, h~u~,nidàde, cle~e~c ia e fe-
IClclacle p~bhca; mas elle ·poupa, premmF). e recompen~l;!. toclRs os cnmmosos, e 

proruove tqda a cq,s t fJ> de crimes : os mais àtrozes têem a preferenci~ ! O pm:jmio, 
a rebeldia, 0 assassihi.q, !) rOUbO 

1 
e a impie~lade ~ã0 qs clegTaUS de merecime~tO 

P~ra subir ao seu throlj.o; e aquelles f.q,~anho sqs qa.rnpeões, que maiores pro e~as 
teem feito no abo)n ip.ayel exercício cl' estes' e~ecranclos crimes, são !J.S que furmá111 
0 seu COf tejo, guardam a s1.}a pesso ~:j,, a:ssistem aQ seu cplfsel4o, e fa?,iem exequtar 
b~ ensanguentac~o s decretos, que ccintimiamente baixam · cl'~quelle horroros~ tt·i~ 

Unal de prosc~ipção, ele co nfi~c? e ele morte cruel. · 
Os crim~s elo l.}surpador e se'ts satellites são por sqa IJ.[~;turellía d~ tão e~a

geracla per versidade, qLw nãq aclmitten:i e~ageraçãq, ainda 'quanclp preteBclesse
IUos exagerai-os. }!ós :fiallâmos em presenÇa dé fadps qonheciclos ele toda a E1.~
r?pa. Se algurn inci:eclulo, sympathico a,clrlliraclor do tyra~o, pretender neg~l:o s , 
~hr-lhe-hemos que se avizinhe das ]ji'isões e fort~l ezas do 'r einp ele Portugal, e es -. 
cu~e ?s gemidos ele tantos milhares ele yictimas que ali jazem encarceradas e op;
Pl:lllldas por toda a casta ele h~rroroao s tormentos ; q1.}e lance a vista sobre tantos 
1~l lares d~ indi~iduos e f.amÜ.ias. espalhaclq~ ~os differ en'tes paizes c1~· Emop'a e 
~~ Ame:rica, e~tregLle~ a ~oda a sorte c}e misera-\reis humiliaç.ões , clepoi~ ele ter em 
1 0 eitpulsos ela sua patna e roubacl os ele ~eus bens ; que observe, se em Pqrtu

ga} ha um~ s® familia, um só incli;vidup, por suas yirtudes e regular compoFt::L
~ento digno ela 'e~tima publica, que a cada insta11te não qorra o imminente 1·iscp 
a~ ser iJ;1sultaclR, pr eso, degredado; e mesmo irrpnolado ~ tyrannia p~lo p1.ml7~l _de 

gum vrl assassino,· emfim, apmltar-lhe-hemos IJa1·a as cabecas elas Illllstres e m- . no 1 , . , • , 

, ce~te_s victima.s da cidade elo Po~·to , enviadas lf~S pqntas ele dardo :::, a cliffere+tte~ 
h~ovlnct as para ali espalh[l;rem a consternação e o ter :11or) E qqem ~ao tqclos estes 

Illens, proscriptos, deg:~;eclados, :r)re~os e a~sassinaclos ? São poryenhfrq, reb<ilcles 
S~ntra o Jegi timq soberaiJ..Q? São traidqres á ~ma patria ? São infr~ctqres elas l~i s ? 
111~

0 sacrílegos :rirofanaclo1~es ela r eligião ? São impiqs ? São blasphemos ? Sãq ini
bl~gos do thr~no e ~lq ~ltar? S fLq cqr_ruptores dos \)qns ç~'s t~es ·e ela J?Of~ ptl
se ca ~l~s naçoes ? Naq, pof' cer to . Mmto pelo qontl:ano, o ~ seus persegu1dore~,' ps 
cl ~s JUizes e os seu s· algozes é que são tu(!.o isso; elles, a começár pelo u ing·pa
q 01

' é que são os tl1<:1riclor es, ~s p,erjm:os, os ímpios e como taes c1ignos d~ qas'tigo 
que com tão escandalosa, e clamante injustiça infligem aos innocentes, ;iquelles 
ne têem bem merecido ela patúà, dos ~ob eJianos e ela humanidade. ·: .· 

t Basta pGr a vista n 'esses dearetôs ele p rosqripção é 'cj.e qonfisco, :q'essn,s sen
c~{a~ ele_ degr edo e ele mor~e, para pTonunciar .cqm í:q.tin:p~. cqnvicção ele honra e 
t Sctencm, que os verdadeiros r éus são aquelles mesmos que lavraram as sen
c~~Ças ; e o mais criminoso ele todos, aquelle em cujo nome ellas t êem sido ex e-

1 adas . O seu processo está concluso, a sentença pronunciada. por elles mesmos ; 
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o que falia agvta {j a muclanç\t ele nome nos réus e nos juizes . Mas o mal est á 
feito e sem nenhum remedio. As immoladas victimas nada mais r esta senão a me
moria historica ele suas virtudes, que passará atmvez elos sec1:~los, sempre coroada 
ele viçosos louros e acompanhada elos bem merecidos elogios ela posteridade . lVlas 
aos parentes e ámigos que lhes sobreviveram, a todos os corações rectos que sen
tiram a atrocidade elos crueis supplicios, r esta o dever sagrado ele ptmir tão hor
rendos atten~ados e a satisfação ele os ver punidos; não aquella satisfação que 
r esulta ela insaciavel vingança ele uma offensa pessoal, mas· p; nobre satisfação ele 
tlesaffrontar a justiça escandalosamente prostituída, ele restituir á patria as leis sa
bias e o J?Oder legitimo que lhe foi usmpado p elo tyranno que a opprime, 'resti
tuir-lhe a homa, a fama e a dignidade que elle lhe tem roubado, e collocar so
bre o throno a legitima soberana9 unico paladitrm ela segur·ança publica e da feli-
cida~e elo s portuguezes. . 

E preciso apressar este momento feliz, empr egando os propri0s esforços; es
perar por auxilias estrangeiros <!) retarclal-o, ou pelo menos adiai-o indefinida
mente. Mas aterrar-se ao aspecto da crueldade do tyranno e submetter -se á 
tyrannia, é quer er preparar um facil triumpho ao usurpador, e justificar o repro
che tant.o1.s vezes r epetido pelos mesmos estl'angeiros «que os portuguezes são 
dignos de ser escravos ele D. Miguel, por isso mesmo que não forcej am para sa
cudir seu odioso jug-o». E na vérclacle, quando por um lado se contem1Jla a imbe
ciliclacle elo miseravel despota, e · por outl·o a força da rasão e dos direitos que 
pugnam contra elle, e elle sobre o throno, quasi que se não p6de tirar outra con
sequencia ! Sabemos que até certo ponto não deixa ele ser injusto esse reproche 
á nação portugue~a, mas sentimos ele todo o coração que ella supporte ·esta man
cha, sem fazer um heróico esforço para lavar-se cl' ella, e ajuntar mais trma pa
gina brilhante ' a tantas outras que ennobrecem a sua historia. 

Não expulsou ella do seu territorio por seus proprios esforços os arabes, supe
riores em numero? Não sacucliu ella sem auxilio estmngeiro o jugo dos Filippes de 
Castella? E ainda ha pouco não se levantou ella em massa contra o poder da França, 
aclquirinclo tão honroso cabedal de fama e gloria, ele que lhe coube grande parte, 
mesmo depois ele o ter lar g·a e generosamente repartido com outros? Ora certa
mente, nem o jngo dos castelhanos, nem o jugo de Jtmot, nem o mesmo jugo dos . 
mouros (se vencida fôra por elles) lhe seriam tão pesados nem tão odiosos como 
lhe está sendo o jugo de D. lVIigLwl. Não tomámos o trabalho ele explicar o como 
e o po?'que, pela rasão de estar presente aos olhos de tG>clos o quadro samguino
lento ele snas atrocidades . E será preciso, pol!venhua, indicar á nação portugueza 
os faccinorosos artistas que têem desenhado este horroroso painel? Não tem elht 
lido os escri ptos do infernal padre José Agostinho ele Macedo? Não tem ella lido 
a Gazetct ele Lisboct e o Co?'?'eio elo Porto~ Não tem ella ouvido as exhortações 
que fazem elo pu1pito os que se dizem ministros da religião de J esus Christo e 
propagaclores do seu evangelho? Ignora ella as cruelcla:çles elo infame e feroz Telles 
J orclão, governador ela torre de S. Julião ? Não conhece ella os conspícuos e sc?
leraclos chefes elos bandos ela canalha chamados reali stas, que de noite e de d[.a 
faz em corr~rias por toda Lisboa, roubando, prendendo, espancando e assassl
nanclo a mais honrada porção de seus habitantes ? Não t em e'.!la lido as sentenç&s 
ele morte dos fieis e leaes portuguezes? Não conhece ella os juizes que o::; con
demnaram, e todos os que ass istiram voluntariamente a estes crueis supplicio.s 
para gosar elo brutal espectaculo ele ve1' correr o sangue innocente? Eis os inin11-
gos do throno, elo altar e elo genel'o humano; eis a causa ele todos os males qne 
ailligem a nação ; eis os scelerados que, em expiação de t antos crimes, o céu te~ 
destinado á espada da j L1s tiça · e ao resentimento nacional; pl!lnição e r esentL
mento t ão justos e tão bem merecido s, que todás as nações civilisaclas ela Europa 
o reclamam a grandes brados, e de antemão applaudem um castigo que julgw~. 
justo e necessario. Tudo justifica este procedimento ; os mesmos gabinetes quasl 
que o approvam pela cleclaraç:<io de não ii!tervirem nas dissensões internas das 
outras nações, de.ixanclo-lhes o livre arb.itrio ele .terminarem suas quer ellas domes
ticas ela maneira que julgarem mais conveniente aos seus inter esses . Bem long.e 
de nós o pensamento de excitar as vinganças, nem pYomover a guerra .civil na 
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nossa patria, nem em nenhum outro paiz: muito pelo contrario bem provado e 
b~m authgntico é que sempre temos aconselhado em nossos escriptos a moclcra
ç.ao, a obecliencia ás leis, o respeito e veneração aos soberanos. Mas como o par
tido inimigo ela moderação, elos tbronos e elas leis t em começado a derramar em 
t~rrentes o sangue dos leaes e honrados portug·uezes, para quem taes objectos 
s:o sagrados; com@ não ha quem lhes acuda, e não lhes r esta outro arbítrio se 
nao o de deixar-se conduzir ao sangradouro como mansas ovelhas, ou o ele caírem 
sobr~ seus algozes com a nu•ia elo leão ; como o pal'ticlo usm·paclor está bem cle
ternunaclo a nadar em sangue1 e não ha outro meio de o impedir, pede a rasão 
e a justiça que elle se afogue antes no seu contaminado sangue, elo que se sacie 
no puro ~ innocente dos verdadeiros portuguezes·. E n'este caso, para menos en
sanguentar a scena e diminuir os horrores, bàstará immolar alguns poucos elos 
que se tiverem mostrado mais seden,tos. Tornâmos a repetir: é com horror e re
pugnaucia que pronuncif~mos as palavTas ccderramar sangue, e sang·ue humano)); 
lhas_ cr~mos que quanto deixâmos dito a este Tespeito nos põe a salvo ele se nos 
;ttnbtur alguma parte n 'este cruento sacrificio. Sào os mesmos prégadores ela 
acçã~ usurpaclora ,que o têem provocado, e até cou.smnmaclo em grande pa1·te. 

E1s como se exprime o malvado padre José Agostinho de Macedo, que é o 
Gra;~-Kahan d'aqüella infame facção . Depois de ter invectivaclo com toda a incle
ceuc~a, ele que elle é capaz, contra o imperador do Brazil, contra sua magestade 
ficlehssima a rainha D. Maria II, e contra todos os portuguezes que merecem o 
nome ele hom·ados e virtuosos, rompe o maldito banzo n'estas palavras : 
. ccBom modo ele inclependencia é esta! Sabem porque existem estas monstruo

Slclades no mundo? Porque no m1mclo existem pedreiros livres ! E o mundo os 
atu~·a v<'!ndo, conhecendo que elles estão jucliando com o genero humano. Ha 
mtuto tempo que não vejo. n'elles senão tres cousas : primeira judiar, segunda 
ro1~bar, teréeira fugir . P elo meu voto, em quantos se apanhassem, eu acrescenta
~a~la mais uma co usa que fazia a quarta, pm·new·. Acaba um ele pernear! Em 

anca; este em baixo, outro em cima! E isto agora nos dias de maio que· dão para 
tudo! Oh que safra! Deus a traga. Já que o anuo ameaça escassez, clê-se ao povo 
z~m ctleg1·ão dia1·io oom came j?·esw! Oh que sanguinario velho! Dirão alguns. E o 
.que nos fariam elleg- se o diabo os pozesse ele cima! Pois abaixo i. l> 

b Portuguezes, bom é que vos lcmbxeis que est e velho bonzo infernal, que Bel
ze u_t por mais de setenta annos conserva embalsemaclo em vinho e aguardente 
~ara atormentar-vos, é o 01·aculo ela facção impia e usurpaclora que vos opprime, 
• 0 confessor elo d1.Hque de Caclaval, é o prégaclor regia ele D .. Miguel, e é o cli
l~ctor esp i1~ t~1al ela consciencia ela canalha elevo ta, ~a ca.nalha fanatica, ela. cana-

a superstlClOSa, ela canalha ladra, ela canalha pelJma, da canalha assassma, e 
em:firn. ela canalha usurpaclora ! · · 
p. As ~xpressõés infernaes proferidas por aquel~e vigario geral de Belzebu~ e 
a·LOserpma, têem sido publicadas pelas folhas pubhcas de tocla a Europa, que lll

ltgnada vê com horror e assombro o estado de anarchia, desmoralisação e impie
c ade em q l.l,e se acha o infeliz PortubO'al; e ao mesmo tempo que lamenta a cruel 
sort 1 e~ c os p0rtuguezes e faz ardentes votos pela sua reclempção, censur.a a r esi-
gnaçao com que elles supportam tão odioso jugo e toleram abominaveis praticas, 
qtle ,clegraclam o throno, a r eligião e a honra nacional. . . 
b E 1~recis o um nobre e generoso esforço para r esponder á voz ela Europa, e 

0 
.. edecer á voz ela patria. E para quando se r eserva es te generoso esforço, o cum

~·~ru.ento cl'este imperioso dever? Será para quando já não houver cidadãos pa
a1 ?0 S e. honrados ? Será quando todos estes, seus :filhos, seus parentes e seus 
c lll.lgo~ ttverem expirado no patíbulo ou nas infectas masmqrras? 

ccStm, portugnezes ; r egae com vosso sangue a arvore ela liberdade, e vereis 
~omo e~la ha de florescer entre vós, fructificando a clespeito ele tQclas as intrigas 

machinações . » 

Estas palavras proferidas pelo legitimo soberano, no momento em que sua ma
~e~:ade completav~ a abdicação em sua augusta filha, . e já o usurpaclúr da sua 

01 o a progredia em suas criminosas machinações, legitimam toda a r esistencia ela 
1 s . . 

egue-se uma ex tensa nota do articuiista, que supprimimos por moti~ros obvias. 
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parte dos portuguezef? parn, impedir a consummação de tão horrendo attentado, e 
justificam todos os ·meios de conseguir t ão louvavel fim. 

O magnanimo monarcha que deu este conselho tL nação portugueza1 nunca ha 
a e ~banclonar . aquelles que o seguirem. Muito pelo contrario, sua magestacle ba 
cl~ aux iliai-os com toda a influencia ele seu poder, e por todos os meios de qt~e 
póde dispor, os qHáes, apesar da sua situação política a respeito elo Braz.il,. não 
deikain de sei' poderosos e effi.cazes; e elles serão empregados, porque assim .o 
eXi:o-em o clese)llpenllo _.das suas promessas, a sua honra, a sua jtlstiça, a sua di
~hidade , e, dusflmos dizer, o c~ever sagrado que sua magestacle imperial contrahih · 
para com a nação portugueza, da qual foi rei, e que ele certo não lhe é menos 
chta; depois que sua magesta'cle ti·ahsmittiu sua corôa e seus clireitos a sua al,l
ísust'tl. filha . . As solemrl.es cleelarâções qtl.e sua magestade tem feito, e ha pou~.o 
i·epet~ti ná abertura: ela préselite sessão ela asselnbléa brazileira, são uma garantJ~t 
ihcóntest'::iJvel de suas promessas. 
, Toclà\r~a é precisb b.~m entende~ b sentid6 d' esta~ pal::wras da procl~maç:lo de 

sua mages t~de aos lJortuguezes «regae com vosso sangue a arvore da hberdadeJ:, 
·qhe de certo significaln : pelejae por ella; e ele nenhum modo querem dizer « clm
·;xae derramar imptmeme~te v'ossb sah$·ue pelo cutellb de ;vbssos tyrannos _e alg?r 
~es» ; porque o sangue mnocente assJln derramado, em vez de conservar, fana 
Cle~har e pere·cer a arvote. Para. que eHEt floresça e fructifiqlie a despeito ele ~o
'das .'::ts inti:igas e machinações, é necessario r egal-a (não havendo outro r emeclio) 
c'om o sangúe do s gue se e'mpenhain em ai·rah'cal-a pelas raizes, e com ella os 
cor,~ções. cl'aquelles qüe jhsta e. l

1
egitimamente lhe S

1
ão a~e1i;o~_do s , e têem contra-

. hidti o sagt'ado dever ele a \:lefencler e conservar coh:Ig b paladium da segurança 
'e pro speridad~ publica. Em toda ·a parte onde essa arvore pí·otege com· clelici?sa 
sombra os povos contra os datdos abrazadores ela tyraÍJ1lia1 'é porque tem SJ(lo 
abtmcla.nte'ment'e r egacla coin o . sangue dos tyrannos. . 

1. o paiz, onde escrevemos es tas simplices r eflexões, offerece O. maior e malS 
ecllficahtE?, ~~emplo do que avançâmos, ·e por iss'o a nação ingle21a se mostra ~tto
liita e indignada ele ver os b'ons portt1g~1ezes deixarem-se pacientemente mameta.r 
'e 'c1onduzir ao cadafals'o por set:~;s tyranhos7 como s'e folssem fac]norosos, e a c?n
~ciehcia do ci:inie lhes acohselbasse a r esignação a uina justa e bem mer ee1cla 
pen~ ~ Quem lhes aconselha est'a :resig·nação hti.milha.nté? Sel'à porventura o tem~r 
da . 'morte? Pl.·.ecauç~i'o inutil para evitai-a! Elles estão todos votados peJa facçao 
't\s,ürpadora l:l!o clen~acleir'o supplicio. O abotninavel pacl:J;e Jbsé Agostinh_o b~m cl~
ramehte o .assegura7 e p prégad'or cl'o tyrann'o, o confessor elo seu pnmen·o ~
ili~tro 7 o ol·acul'o da imtJia facç~o usurpacloi.·a, pregoeiro ele suas ihiquiclades e ml
ciacl'o em seus mysterios, não deitava aquelle pregão sem pleno conhecimento de 
,causa e sem ordem supel'Í'or; 'e ;a maior prova $ que em 23 ele abril fez elle 0 

anhhncio'; e em 7 de maio cqme'çou a sc~fm na ci'clacle êto Porto! Portanto só r esta 
aos proscriptos o tmico al:bi.tho de entr egar suas cabeças. 31 un1 supplicio ta.nto 
mais injusto, · que é acomp:anhaclb de fórmas jurídicas a}Jparen~emente _profligaJl· 
tes 1 'ou t'olnar o heroico expediente de comb'ater o tyr~nno na .jUsta e natmal ~e
fez a da ;propria Vicla7 e na gloriosa em preza da salvação do throno e ela patrll:t i 
tanto mais .que este manso soffrimeni!o com que ,a nação portugueza atura os e){· . 
cessos ela facção. pe1jul:a e. usurpaclora, é o aí:gümento favohto (le cheval de ba
taiZZ.e) . coin que os padroeiros elo tyrahno pretendem sanar a sua usurpação e 
crueldade, clizenclo que elle :reina pela vontade naciodal'. , 

Quem retan1a1 pois, o momento ele tão heroica resoluçãq ? Sení porventura a 
lisonj eita', esperança de que o s~'clento tig-i:e, achanclo'-se já farto ele sangue inno
cente, r~sista M impulso de seu coí·açtlo ferino, ., e r e)J.un'ci'e ao projecto de cle!ra
mar J?aiS .~a~gue ? Es~er.ança vã! 9rec1ulidade fim~sta! 'Cegueira fatal! Um ~~ .gri 
da H1rcami1 ~lvez se satisfizesse c'om menos saulgü.e i.nas o usurpador D. JY{Igu~ 
é tigre mais insaciavel 'l Quanto mais cons'olidfa.do esti~er o seu domínio, tanto IJ13!18 

cruenta será .a sua voracida:de. E~amin~e os .progressos ela sua cruel vingança, e 
vereis que, em vez de se fal:tar, elle s.e assahha com o numero das victimas e coJll 
a certeza · da im.puniclade. • 

O horroroso cspectaculo e assassinatos publicos elo cacs do Soc1ré7 que foi 0 
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seu púm.eiro ensaio ele crneldacle, teve logar assim que D . Miguel se julgou 
apoiado em sua perficla tism·pação, pelos tiros disparados na Terceira contra os 
defensores ela legitimidade. A crueldade eutão exercida horrorisou tóclo o Por- . 
tug111l e indignou toda a Europa; mas satisfez cl1a a vingança . do sa.ngüiuario 
lllonstro? .Muito pelo contrario; tanto ma,is excitou n'elle o appctite ela carnagem e 
a ~êde de sang·ue humano, que logo preparou outro festim cannibal na cidade elo 

· Porto, onde com mais abtmclancia correu sangue aincl11 m~is puro e mais inuo
cente. Nossa ·penna r ecusa clesenhar os traços de ba1:bariclacle que ali exerc·era.m 
tantas feras chamadas a figurar n' esta scena de horror e iniqltidacles; bastará di
zer que ele tantos vis e infames assassin'Os, o carrasco elo Porto foi o' ttnico que 
n:ostrou sentimentos de justiça e ele humanidade ! l\fas fi.coü com isso saciada a 
sede do tyranno? Ficou com isso satisfeita a :feroz vingança ele seus mu:ftis, ele 
seus bachás, ele seus cadis e de seus janizaros? Certamente não, 

~inda as insepultas cabe'ças elas malfadadas victimas jazem expostas a todas 
~s VIstas para terror elos bons e regosijo elos maus portttguezes; ·ainda correm tor
r ~utes ele lagrimas elos nlhos elas viuvas, filhos e parentes, que testemttnh.aram o 
cru~l supplicio de seus paes, seus mariel'Os e seus amigos; ainda a parte sã ela 
uaçao lJOrtugueza ~. se acha coberta de luto e horror, e já nova 'Ccurniçcwia se pre-. 
Para, já maior numero ele victimas .se acham. destinadas au cruel sacrifi.cio; e em
quan1.'0 os mais zelosos algozes estão com a maior activiclade alevantando as for
cas e preparando os tormentos, outros, animados elo mesmo zêlo e possuídos elo 
ln.es:m0 fnror, estão enrolando em mais avultadas listas milhares de victimas in-
110Centes destinadas a igual supplicio ! · · 

. ,Tal é o horroroso espectaculo que apresenta o infeliz Portugal ás nações da 
Entopa .e à:ó mundo inteir0! Horror, que a posteridade, lendo a historia da pre
~ eute epocha, e comparando o estado ele civilisação elo resto ela mesma: Europa, 
tllgará fabuloso. Esta incredulidade elo s vindouros será tanto melhor f'Lmclacla na 

oa rasão e na sã política, quanto é certo que os mesmos contemporaneos que 
estão vendo e presenciando os factos, apenas os podem crer. 
cl' Entretanto não ha cousa mais certa nem mai~ lJl'Ovacla elo que a ~~s.ten:c}.a 
. esta ordem de cousas, apesar ela sua repugmtncta com t) es tado ela ctvtlisaçao 
Cllropêa na presente epocha. O terror que inspii·a a fer0ciclacle do tyranuo e a 
perversidade cl~ facção usurpadora que o rodeia, braclam com medonha e lasti
:8~ voz a todos os _leáes portug·uezes : <<Fugi d'essa . terra cruel, d 'e.stM pra~as 
t nln.aclas elo sangue ·mnocente, e· avarentas elos despOJOS elos verclaclenos patno -
as! E eu ! fuge c1·udeles te?'?'CLS! jttge littts avanLm! 

.Mas a voz ela honra, a voz elo dever, o grito da: rasão e ela humanidade brada 
lll~nto mais ·alto : Vingae o throno ultr~aclo, o altar profanado e a patria oppri
llltc1a; i·estabelecei a béa ordem e a tranquilli(j.acle publica ; vingae o sang·tw in" 
~ocente tão cleshumanamente derramado por esses juizes iníquos, por essas sen·
fen.gas ele morte que annos inteiros ele vingança poderiam apenas expiar., e q1t1e 
t~l'~o tremer os' seculos vinclour0s: ali y a eles al'l'êt~ de mort qu~ cl'aRnées ~n-

tleles de vengeance pourraient ft peine expier, et qm feront frémtr tOLlS les sté-
c e~ à l'avenin. · 

. "' 
. . o conde ele Villa Fl0i' paa:tiu ele Bl'est à 5 ele .jL).nhú em direcçã'O á ilha rrer
~l:~r~, ou ele cheg·ou no dia 22 elo mesmo mez., e, A tendo pass~clo elo ~ri:gue 9-ue o 
ti. ~sportára para 1'una pequena esetma ingleza, poele subtrahu·-se á vtglla.ncm elos 
n ~lOs ínimig:os elo bloqueio ~ desembarcar .na villa: ela Pl!aia., a.companhancl?-0 
illl ql~elle rnelmdroso transe v1ute e UIIl 0ffiC1aes1 Cl~JO S nomes e patentes abaiXc0 

eac10nâmos por m·clem alpha"betica: 

!:~n~o ela Costa.~ siiva,N major. cl? regime~to ele artilhm:ia n: o 4. 
A t 0~0 J 0sé ela Silva Leao~ cap1tã'o elo r egtmento de artllhen a n. 0 4, 
A n orno ele :Mello (D.), tenente elo r egimento ele cavallaria n. 0 4. 
13~~hsto Sotero ele Faria, alferes elo regimento ele ca':allaria n. 0 4·. 
c' ·l asar ele Almeicla Pimen.tel, c~pitão elo estado mai0r do eocercito. 

ar 08 Masca.renhas (D. )
1 

alferes do regimento ele cavwlla'l·ia n. 0 4. 
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Conde de Ficdho, alferes do regimento de cavallaria n .0 4. 
Domingos de Mello Breyner, coronel do regimento de milícias de Bcja. 
Francisco de Magalhães Coutinho, auditor do exercito . 
Francisco de Sá Nogneíra, alferes do regimento de cavallaria n .0 4. 
João Ferreira Sarmento, capitão do regimento ele cavallm·ia n. 0 12. 
Joaqtum José ele Gro0t ela SilvLt Pombo, capitão ele engenheiros. 
Joaqtlim Maria ela Rosa, alferes elo batalhão ele caçadores n .0 2. 
José Alexandre ela Silveira Serpa, capitão elo regimento ele milícias de Thomar . 
.Tosé Baptista da Silva Lopes, .tenente coronel do regimento de artilheria n. 0 4. 
José Joaquim de BaJ.TOS Lobo, capitão c1o regimento ele artilheria n. 0 4 . 
Luiz ela Silva Mousinho ele .Albtiquerque, pTimeiro tenente ele engenheiros . 
Manuel da Camara (D.), alferes do regimento de infanteria n. 0 4. 
Manuel José Mendes, major do estado maior do exercito. 
Manuel Thomaz elos Santos, segundo tenente do regimento de artilheria n. 0 1. 
Thomaz de Magalhães Coutinho, capitão do regimento de infanteria n .0 4 . 

'i(' 

Antes elo governacloJ.: c capitão general assumir as suas importantes funcções 
lavrou~se est~L 

Act;a 

Reunida a ex:ina junta para começar s~us trabalhos, foi apresentada em mesa 
a carta regia de sua magestade, acabada ele chegar a esta ilha, cujo teor é o se
guinte 1 : 

Lida que foi, declarou o ex. mo sr. presidente que a j Lmta tinha :findos os seus 
trabalhos e cessado todas as suas funcções, visto assim o determinar sua mages
taclc, e qlÍ.e se mandasse dar a devida posse ele governador e capitão general cl'es
tas ilhas ao ex. mo conde de Villa Flor, o que foi apoiado por todos os ex.'"05 membros . 

Igualmente se propoz e clecidiu que se comlll,unicasse a sua magestade a 
prompta execução que se cleu ás suas reaes determinações, bem como os agrade
cimentos ela junta pelas honrosas expressões com que sua magestacle acaba ele ga
larcloar seus trabalhos, o que se fez dirigindo-se-lhe a segtlinte 

Carta 

Senhora: - A junta provisoria dos Açores teve a honra ele receber h ontem a 
carta regia ele 5 ele abril ultimo, pela qual vossa magestaele se dignou commun.i
car-lhe a importante escolha que houve por bem fazer do concle ele Villa Flor para 
governador e capitão general d'estas ilhas . A junta, depois ele cong1!atular-se por 
tão feliz annuncio, fez immediatamente cumprir esta soberana ordem, e hoje mesmo 
acaba · de ser conferida ao mesmo cop.ele a posse do governo, com aqttellas de-
monstJ.·ações ·ele honra devida á sua pessoa e dignidade . , . 

Cada vez mais convencidos da maternal solicitude com que vossa magestade 
não cessa de trabalhar na ventt1:ra de seus fieis subclitos, nos gloriâmos em e:x:
tremo pelas expres!>Ões honrosas que vossa magestacle se digna empregar n'aqueile 
regio clipioma, e esta gloria tanto mais se augmenta quanto nos recordâmos não 
só ele que, no meio elo con:fl.icto de consiclei·aveis partidos e com escassos meios, 
tivemos a ventura de sustentar esta ilha debaixo do domínio de vossa magestacle, 
não obstante os continuados esforços ela usmpação; mas que pacifica e obecliente 
a entregámos a esse benemerito chefe que para felicidade d'estes povos veiu a 
tomar o seu -regimen. Digne-se vossa magestade acéeitar ele novo os nossos res
peitosos votos, na certeza de que nossos óeris . e vielas serão sempre dedicados á 
sustentação dos sagraclos direitos da legitimidade. . 

De:us guarde a vossa magestade por tantos airnos quantos lhe desejam os fieiS 
portuguezes. Angra, 23 ele junho ue 1829 .=(Assignctdos os rnemb1·os da ex . mc'j~mta.) 

Em consequencia do que a junta, prestando a devida obediencia ás determi
nações ele sua magestade a senhora D . Marih II, nossa augusta soberana, dá por 

t Já cst1í: publicada a pag. 205 cl'este tomo. 
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findos e encerrados todos os seus trabalhos, acabando assim o governo ele que se 
tinha encarregado em nome da mesma augusta senhora. 

Approvacla com as rubricas elos e:X.rtws Cabreira-Ferraz--=-- Torres - Ornei
las -Noronha. = Alexancl!r·e JJ,fcwtins P mnplonct. 

Orden:i. do clia 

Palacio elo governo em Angra, 23 ele junho ele 1829, - Tenclo acabado ele to
mar posse elo cargo ele governador 13 capitão general elas ilhas elos Açores, em 
nome ele sua magestacle :ficlelissíma a senhora D. lVIaría II; me congratulo com os 
leaes ofticiaes e soldados ela guarnição da ilha Terceira, por ter a ventura de os 
c_ommanclar e ele poder com elles pugnar pela restauração do governo legitimo, e 
hbertamento inteiro e completo da patria. Espero que o espírito d'esta valorosa 
gu~rnição, e sobretuclo a exacta observancia ela mais reg·ular disciplina, principal 
mew ele obter esforços proficuos, me ponham nas círcumstancias ele completar tão 
nob~e fim, n'aquella parte confiada ao meu zêlo e á reconhecida fidelidade dos 
ofilc!aes e solclaclos que ' commanclo. = Conde de Villct Flm· . 

Orde1n elo dia 

. Palacio do governo em Angra, 25 ~le junho ele 1 829.-~enclo necessarío sub
shtnir, por uma maneira · ana.loga ao governo em que fui provido, as secretarias 
Cl1eadas pela extincta junta provisoria 1, a :fim de que os negocios tenham a devida 
expedi ção, sem se accumularem nem confundirem, haverá ele ora em diante tres 
re;p~rtições ; a saber : elo ajudante general, elo quartel mestre general e secretaria 
IUJ.htar, pelas quaes os negocios me deverão ser presentes . 

Chefe das duas repartições do ajudante e quartel mestre generllll, . o tenente 
coronel ele artilheria José Baptista da Silva Lopes. . 

J 
Sub-chefe encarregado ela r epartição do ajudante general, o major Manuel 

Osé Mendes. 
l Sub-chefe encarregado da repartição elo quartel mestre general, o capitão Bal-. 

t1asar ele Almeida Pimentel. 

b 
Encarregado ela secretaria militar, o tenente Luiz ela Silva Mousinho ele Al

. uquerque . 
C Terão exercício ; na repartição elo ajudante general, o major José Maria ele Sá 

amello e o capitão João Ferreira Sarmento ; na repartição elo quartelmestre ge
~er~l, o tenente Antonio Cesar ele Vasconcellos; ás minhas ordens, o tenente D. An
donro. ele Mello e os alferes D . Manuel d.a Camara, D . Carlos Mascarenhas e conde 
e ]'rcalho. = Conde ele Villa Flm·. 

' . 
Officio 

(N.0 1 H rcscr\'ado) 

IJ.i. •~õ e ex.ino sr. - Poderia mandar a v. ex . a os nomes ele alguns offi.ciaes elos 
refugiados nos depositas ele França e que foram para a ilha ':Çerceira com o conde 

g . 1 O cHploma allurlido publlcoii.-se na orchlm elo dia ele 5 de novembro ele ,1828 e era elo se
Ulnte teol': 

D p'A junta provisç>ria1 encarregada de manter a legitima auctoriclade de el-rei o senhor 
fo·· ech·o IV, determina que na rcpartiçã.o elos negocias da guerra se pratique, no que for con
nhme com as actuaes circumstancias e até que se restabeleça o governo do mesmo augusto se
m or em Portugal, a organisaçào e regimento ela secretaria ele estado elos ncgocios ela guerra, 
ci~ndada observar po1· decreto do 1." .ele juubõ de 1824; publicado na participação geral ao exer-

0 d!'l 2~ do mesmo mez, formando-se n'aquella secretária tres clirecções na fórma seguinte : 
2 o «A P).'tmeira direcção pertence: 1.0 , infantei·ia, cavallaria, caçadores, artilheria e veterano& ; 
~'a estado maior elo exercito, estaelomaior das iJraças e milícias; 3.0

1 escolas militares, reforvt ~s, ord?na~ças e ~·.ecrutam<;_nto; 4. 0 , inspecçào e ol'ganisaçào elos corpos, liquidação ele ser-
ços .e anttgmdades, mformaçoes semestraes e map'pas de força elos corpos. 

2 o «A s~g_9J1da d.ireçção pertence: 1.0 , thesourm:ia, fardamento, munições de bôca e transportes ; 
~Üi~~lmçoes ele guerra, ar~amento, .equip~~ento, material ele prl).ças, .t1:ens1 q~arteis, ~b:as 
mil' tares, corpo ele engeuhmros, arch1vo mllttar e telegraphos; 3.0 , pohcw., JUstlça e pnsoes 

1 ares. 
«A terceira clhecção pertence a saurle do exercito.• , 
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de Villa Flor, não sendo, porém, mais que simples officiaes escuso de cansar a 
v . ex. a. com a leitura de seus nomes. . 

A saída d'estes indivíduos, da qual antes da sua partida eu tinh11 prevenido o 
conde de ·Portalis, me dá motivo_ paxa eu de novo fallar a este ministro, e dizer
lhe que as promessas que me fez ele fallar ao ministro elo interior, para prevenir 
a saída cl'estes refugiados, não foram por elle cumpridas. 

. . 
l .... ... .. . . . o o • • • ••• o • •• o .... . .. ... .. . o o •• o • ••• •••••• o ••• • ••• o • ••• 

Lord Stuart me commünicou que julg'ava ficaria na Europa a senhora D. Mar~a 
da Gloria, mas lhe parecia ~ue o marqüez de Barbacena partia para o Rio, assim 
como as forças navaes brazileiras, que julgo serem duas ou tres fragatas. 

O governo brazileiro declarou na sessão do dia 6 de abril, na camara dos de
putados e em falia feita pelo ministro ele estado Clemente Pereira, que o governo 
brazileiro nunca tinha tido tenção ele declarar a gL1erra a Portugal, e quanto á in
tervenção do ministel'io elo Brazil em nossos negocios, súa magestade o imperador 
a desapprovava·, tanto qne tinha mandado clemittir todos os seus diplomaticos que, 
seni ordem elo governo, se tinham ingerido nos negocias ele Portugal. 

A~ noticias mais moelernas dos liberaes são que .elles ·j ulgam perder a ilha 
Terceira. A vinda do Torres ao deposito ele S . lVIaló indica receio de que os Te
volucionarios em pouco percam a mlÍca pedra que Julgavam da sua salvação. 

De todos os laclos, eleve v. ex. a, pois, ver com satisfação, chegam á sua pre
sença, para subir á c1e el-rei nosso senhor, as màlis lisonjeiras noticias, e agora me 
apresso em remetter a v . ex. a os dois j01'naes em que vem transcriptas as falias 
de lorcl W ellington e Aberdeen na ç,amara dos pares relativas a Portugal 

1 
e por 

ellas v . ex.a verá que o ministerio inglez reconheceu o nosso direito e como legal 
a decisão d9s tres estados do reino, não concedendo á senhora D. Maria da Glo
ria mais que o direito de successão que lhe deve dar o casamento com el-rei nosso 
senhor. Quanto a mim, depois cl'esta declaração, só falta ao governo inglez admit
ti.r o visconde de Asseca e mandai' um ministro para Lisboa, pois o reconheci
mento se acha feito pelas falias mencionadas ·nos papeis incluf!OS . 

Deus guaTde a v . ex.a París, 25 cle j tmho ele 1829. - lll. mo e .ex.mo sr. visconde· 
de Santarem. = Conde · da Ponte. 

Na parte xv do Appenclice ao Pad1·e Amw·o publicaram-se duas cartas refu
tando diversas asserções do Times relativamente a negodos políticos de Portugal, 
e comquanto não declar01n os dias em que foram escriptas, mostram ser ele ju
nho., motivo suffiçiente para as . inserirmos n'este logar, visto o interesse do as
sumpto. 

Cartas 

1.•. 

Sr. editor: - Li no seu periodico de quinta feirà, 4, elo cori·eri.te, u1n artigo so
bre negocios ele Portugal, no qtial se contêem dontx[nas que me parflceram menos 
exactas na sua applicação, e que podem ser mLlÍto prejudiciaes á justa causa da 
rainha fidelíssima D, Maria II, pelos quaes motivos resolvi dirigir a v. algumas 
reflexões sobre o assumpto, na firme esperança ele que v . , qüe até agora tem sido 
o constante e valido defensor ele tão honrada causa, a não ha ele abandonar no 
momento em que a ferocidade dos, oppressores mais tem clespeTtado a sympathi~ 
ele todos os corações honestos e virtuosos a favor dos opprimidos. Não é, senhor, , 
a favor ele algnm punhado de homens obscuros ou criminosos qüe invoco hoj e a 
consider.ação de v. , a applica.ção ·do seu saber. e a sua sensibilidade ; é sim a 
favor da causa~ da legitimidade do direito, de innocencia da idade, e das pxendas 
da pessoa, da JOVen rainha ele Portugal, a qm11l peht triste · occorrencía de haver 

· achado, ·l?.go .ao entrar na vida, os tl'ab~·lhos, as injustiças. e as persegt'l'ições? de 
que os pnmeuos annos costumam por le1 da natureza set Isentos, e por ter vmdo 
em sua mofina buscar asylo a este generoso paiz, não póde ser indiffetente a ne
nhum coração verdaeleiramente inglez : com esta causa está ligada a sorte da parte 
maior, mais sã, mais instruída e mais honrada ela naçã'O portugueza. · 

Debalde se têem esforçado as paixões para inculcar que a usu'rpa·ção da corôa 



411 

portugueza fôra feita por vontade da grande maioria da nação: a verdade passa 
pelo contrario, uma vez que se ponham de parte as ultimas e mais b~ixas clas
ses da sociedade, as qüa·es mm·ca podem ter opinião nem vontacle política. A prova 
do que digo está nas insurrei1_;:ões elo Al:garve, 'elo Porto e ela ilha da Madeira, que, 
apesar do mau successo1 são olltro·s tant'o·s ptotest'os contra a ustú·pação i está na 
conservação da ilha T erceira lia obediencia da binha legitima, nos portuguezes 
se.m conto que em Poi-túgal gemem aferrolhados em medonhos carceres, em tantos 
lllll?ares que andam ho:inisiaclos de:ri.tl:o do teino, e nos que andam po1' fóra d'elle 
en:1graclos para fugirem á tyranni:i elo oppressor i e se mais prova se precisa, ella 
ahi está no procedimento elo infante ,D. lVIig;uel, que começou a regencia pela des
organisação geral do estado, pela demissão, de todos os commanclantes militares 
e da maior parte elos ofliciaes, pela n;mdança de quasi todos os empregos civis, e 
pelo encal'ceramento , ele quantos manifestavam a mais leve clesapprovação ela sua 
premeditada traição, e que prosegue no usurpado reinado sem deixar passar um 
só dia em que não pratique novas Violeri.cias, que agora vão desfechando em fa
zer morrer ás mãos do algoz aquélles cujo crime unico é serem fieis aos jura
me~to.s , que .o proprio infante p1'esyou comb elles . Qt1em governa pela vontade da 
lllalüna nacional, não governa assim; 'o procedimento elo usurpaclor é a m elhor 
prova el e que a nação o detesta. · . 

Mas, perguntará alguem, se lissim é, porque se não oppoz a nação effectiva
mente, })Orque 'foram tão mal succedidas as insurreições do Alga.rve, do Porto· e 
ela ilha ela Madeira, ou porque nã.o tem havido outras com mais feliz successo ? 
Porque! A resposta é facil. Foi, pfimeiro, pelos emba.raços que necessariamente 
resultam da extraordinaria e mmcá vista singularidade ele :ç.ão ser a conspiração 
ll~nrpaclora clirigida contra o governo actual, que era o do infante, mas sim capi
~aneada por elle e por todos os seus ministros; segundo, por t er o infante que-

raclo todos os elementos de resistencia legal, e Cl'eado todos os meios ele ser bem 
sncceclicla a rt:b.elliâo, úsa.ndo de ttm nome e de uma anctoridade, que por causa ' 
ela. sua legal 'ól:igem ·era r econhecida: por todas as potencias, como valiosa; ter
cen·o, porque 'àté estar certo e seguro o bom exito da projectada usurpação , es
te~re. sempr'é .. o mesmo infante cm·caclo e assistido por uma r espeitavel força bri
tanruca ele mar e ele terra, que tinha Ol'clem expressa de defender a sua pessoa, e 
Por ?onseguinte ele r esistir a quantos o atacassem i quarto, porque o gabinete bri
tannlco altamente manifestou a inclulgencia com que olhava para a usurpação, 
qnaneto na, sessão ele 16 ele julho de 1828 lord Aberdeen disse na camara dos 
lorcls, que «t:o:ose persons who supportecl Don Miguel were the friends of this 
lhuntry~, e a:o mesmo tempo manifestou a mais severa desapprovação de quantos 

e resistissem, dizendo que «among the other party, there were not a few, who 
Were not only not the fri enels of this country, but who were also not friencUy to 
goocl government in any country»; quinto, porque elepoi.s ela saída elas .forças de 
terra britanniél:J>S, acontecida nos fins ele abril, ficou e se conservou a estação na
val até que se tivesse c1esvaneciclo a insur~·eição elo Porto, dissolvido na capital 
08 dois regimentos de voluntarios do COlllll.ercio, os dois'. batalhões ele atiradores, 
e O~l~ros dois de artilheir OS naciOil.aés1 e se tivesse elevado O COrpo da guarda da 
~oltc1a a uma torça nul).ca em Pm.~tugal conhecida; saíndo as forças navaes ingle-
as só no dia 8 de agosto, quando o usurpaclor j á estava sentado no throno e as

saz f0rtaleciclo para se poder conservar; sexto, porque o caracter dos portugue
~:~' .e todo~ ~s seus habitos, r e.pugnam a q~te sej am mestres consummad~s na arte 

8 Insurreiçoes, a qual tem r egi:as e preceitos, como qualquer outra; setlmo, por
que tod?'s as insurreições que tem hilviclo, foram feitas isoladamente, e sem nexo 
entre Sl; oitavo, porque se achavàoí já fugidas ou encarceradas muitas elas pes
soas qu~ lhes podiam clar impulso e cli.recção; e nono, por estar em j à organi.sadas 
e?l senttdo contmrio todas as rodas da publica administração. Taes são as prin
c:paes causas elo mau .successo de todas as insurreições, por que a vontade na
~lonwl se quiz manifestar. Aonde o terrorismo r eina, a vontade nacional emmu
. ele i e o terrorismo em Portugal começou na noite do mesmo dia em que o 111 ante D. II'J:ig·uel desembarcou, e até hoj e t em sempre cresciclo. 

Aos f)_H e par.a prova ela vontade naciona,l allegam o assento elas côrtes ou elos 
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tres estados do reino, respondo que a convocação d' estes foi milla e incompetent~; 
a escolha dos nobres que foram chamados, parcial i a exclusão da grande maiona 
que pelos antigos usos tinha direito a votar, injustissima; a eleição elos pl·ocu
radores dos povos, violentada ; a r eunião dos estados, tumultuaria i e a sua de
cisão tao injusta, quanto nulla e forçada; de sorte que aquelle assento, não só
mente não exprime a vontade da maiol'ia na;cional, mas nem sequer a opinião 
livre e reflect icla d 'aquelles que o assignaram. Para encurtar esta cligressão não 
entro em maiores desenvolvimentos, que guardo pam outro artigo, se v. acolher 
este com benignidade. ' 

Diz v. , sr. editor, no artigo a que respondo, o seguinte «if any of the 
Powers of Em·ope have entered intô positive cngagements to support the legitimate 
of Portugal, anel to overttlrn the sca:ffolds er ected for its maTtyrs, they ought long 
ago to have interposed, in fulfilment of their stipulations ; but if not, general prin
cipies would not justify them in attempting b;y arms, to abate nuisance, however 
fl.agrant anel revolting». V. limita-se aqui a admittir, como excepção do principio 
da não intervenção, sómente o caso de tratados positivos; e falia unicamente da 
intervenção armada; porém, sr. eclitor, não será isto contrahir a questão muito 
áquem elos seus naturaes limites ? Quantas obrigações não ha ahi, que não pro
cedem de tratados, porém de ·muitas outras, e muito varias causas, as quaes, to
·davia, são tao ·sagradas como as que nascem do tratado mais positivo? E poderá 
alguem duvidar que o principio da não intervenção, tanto é limitado pelas obri
gações, como pelos clir eitos das outras nações? Eu me explico: quando uma na
ção usa contra outra, ou a respeito de outra, de qualquer di1·eito certo ou reco
nhecido, ninguem com rasão lhe pód~ oppor o principio da não intervenção; 
porque este é um principio negativo, que só existe aoncle falta obrigação ou falta 
direito positivo para intervir. Bem sei que aonde a obrigação falta fica livre usar 
ou não usar elo direito; porém eu tenho por supposto seguro, que no governo de 
sua magestade britannica não falta a vontade mais sincera ele concorrer por todos 

,os meios l~gitimos para o r estabelecimento da rainha legitima em P01-tugal, e que 
só pela icléa ela falta elo direito é que esse poderoso concurso tem sido até hoje 
r etardado . Se me enganasse n'este supposto, muito cruel e doloroso seria o des
engano, ic'tnto para mim, como para v. e para todo o inglez zeloso ela honra da 
sua patria. V. tambem se limita ao principio ela não intervenção armada; não 
ha, porém, alem elas armas, m1.útos outros modos ele intervenção? E entre estes 
não haverá algtlm qtle seja poderoso e verdadeiramente efficaz para o caso pre
sente? Aqui está uma seric de questões que merecem esclarecimento. 

O principio da não intervenção deriva-se ela independencia política de todas 
as nações e da livre faculdade que a cacla uma d'ellas compete ele Tegular a sua 
administração interna como melhoT lhe parecer. São, porém, estes termos em que 
se acha a questão portugueza? D e nenhum moclo. Não se questiona se Portugal 
ha de ser governado constitucional ou despoticamente; nenhuma contenda ha e~
tre o soberano e os subclitos sobre dar ou r evogar instituições; a carta consti
tucional não entra aqui senão por incidente e muito secuncl ariamente ; até os cha
mados tres estados ele Portugal a consideraram assim no assento de qtle atraz fiz 
menção, e assentar a questão debaixo de outro aspecto seria querer obscurecer 
a verdade. A contenda é unicá.mente entre D. Pedro IV ou D. :Maria TI de uma. 
parte, e o infante D . Miguel da outra: entre o soberano legitimo e o usmpaclor; 
e aqui não pócle chegar o principio da não intervenção r eduzido ao seu verda
deiro caracter e natureza. 

Facil é de conceber, como ao momento ela abertma ela successão a uma corôa 
quando se move litígio sobre ella, ou quando concorrem muitos pretendentes a dis
putai-a, a . decisão. pertença exclusivamente á naçao; o negocio é pm·amente i~
terno, e as potenmas estrangeiras elevem esperar q'ue o successo mostre quem seJa 
o legitimo rei. Muito diver sos princípios r eg·em, porém, o presente caso, em que o 
throno estava occupaclo desde o primeiro momento com consentimento da nação, 
acquiescencia formal do proprio D. :Miguel e expresso reconhecimento elas poten
cias; aqui já não póde mais haver successão duvidosa nem litigiosa. O reconh~
cimento das potencias é rigoroso contrato ut?·inque obrigatorio, p ertencente ao di-
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reito das gentes, intimamente ligado com a política geral e com a paz publica da 
Europa; e a mesma na:tureza tem quanto clepois occorrer contra, ou a r espeito da 
soberania assim reconhecida. Reduzir siniilha.nte caso á categoria ele actos do go
verno plu'amente interno para lhe applicar o principio ela não intervenção, será 
desconhecer ou aclulterar a sua natureza., e abrir caminho para as mais estranhas 
e mais perigosas consequencias . 

Deixemos para quem compete · o examinar, se nos tratados existentes entre 
Portugal e a Grau-Bretanha ha ou não alguma estipul ação positiva que venha para 
0 caso presente; }Jela minha parte limito-me a affirmar: primeiro, que a Grau
Bretanha é obrigada a inter>ir efficazmente na questao portugueza pela parte que 
te~ tomado em todos os actos }Jraticados ácerea d'ella desde abl'il de 1826 até 
hoJe; segLlnelo 1 para assim reparar os males e desvantagens, que com aetos seus 
tem causado a uma elas partes interessadas, qual a soberana legitima; terceiro, 
P~ra desaggravar a honra britannica das indignidades e insultos que lhe têem 
v_:nclo elo usurpaclor de Portugal. A isto acrescentarei que só com. esta interven
Çao pócle a Grau-Bretanha prevenir os embaraços que talvez ameaçam de futuro 
a sua política. Custa-me ter que combater opiniões de mui sabios e respeitaveis 
estadistas d'este paiz; impelle-me um dever mais sagrado e mais imperioso. 

Por mais que se cliga em contrario, é certo e indubitavel que todos os actos 
pelo~ quaes o imperador elo Brazil r egulou a sorte ele Portugal nos fins ele abril 
e. pnnci}Jios de maio de 1826, foram feitos com sciencia e approvação positiva de 
811' ~harles Stuart, hoje lord Stuart ele Rothesay, e áquelle tempo ministro bri
tanmco acreditado junto á côrte elo Rio de Janeiro; nem em outra fórma s . ex. a 

haveria consentido em ser d'elles portador : o ministro plenipotenciario de sua ma
gestade britannica é pessoa de muito elevada categoria para ser simples correio 
ele soberano estranho. Pretende-se, e com rasão talvez, que não cabia no tempo 
clecorriclo elepois da morte ele el-rei D . João VI, que sir Charles Stuart tivesse 
recebido novas instrucções ou auctorisação ela súa côrte; porém, ou elle obrou 
em. vh·tude de anteriores instrucções geraes, ou o seu procedimento foi inteira
lU-ente ap1wovaclo depois; uma cl'estas não se nega; e em todo o caso é evidente 
que o gabinete 1:>ritannico deu occasião (e assim tem sido confessado) a que todos 
0•8 portugnezes cressem que aquelles actos haviam sido feitos com perfeito assen
hl)le~te do JI!esmo gabinete. Até a ordem mandacla a sir Charles Stnart para clei
Jrar .1mmecliatamente Lisboa, é mais uma prova da approvação do gabinete bri
tanm<'.o, por ter sido motivada pelo· desejo ele remover qualquer idéa de força ou 
foacç~o, e para dar á ae.ceitação da na~ão portugueza todo o merecimento de vo
{~ntar~a e espontanea1 como ml'. Canmng cleclaro:n em parlamento na sessão de 
~ rle dezembro de 1826. 
. No m.m1prímento e execução d'estes actos, de que sir Charles Stuart havia 

8\do portael01·, e pos actos mais importantes da regencia de Portugal depois 
cl aquella epocha, teve grancle parte sir William A'Comt, hoje lord Heytesbmy, 
aconselhando, dissuadindo e até ameaçando, ainda que sem tomar a iniciativa di
r~cta sobr e taes negocios. Todos os portugLlezes bem informados, se recordam 
~lllcl~ elos esforços que s. ex. a fez para acostumar os portuguezes á idéa cl'a re
geJlCla elo infante D. lVIiguel, e as maravilhas que continuamente promettia e afian
Çava ela muclança e reforma moral d'este príncipe. Sir W . A'Court teve o accorclo 
~ll. ~ v:entura de deixar Portugal no momento em que começavam as mais justas 
I ecy1ffil.na7ões; deixou, porém, sobre o seu governo uma grande responsabilidade, 
~o me~es moral, nascida d'esta gT~ncle e continuada influencia que a Gran-Bre-
~~a -tmha exercido e estava na posse de exercer sobre os mais imp01-tantes ne~ 

goc1?S de Portugal, e pela qual este ultimo paiz é geralmente chamado na diplo-
lUacla e A all. d · ·1 · l R · infl · . c UTopea <<O seu c . ta o pnv1 eg1ac o» . en~omCiar a esta uenCia em tempos 
orcliua .· d · 1 1 · uos po ena ser ouvave generos1clacle; é, porém, pura crueldade fazel-o 
qnaudo ella é mai.s necessaria para curar ou prevenir horriveis males . 
. fi A politica do gabinete britannico sobre negocios de Portugal tem sido e é tão 
:n o~·m.e e tão perfeitamente combinada com a do gabinete austriaco·, que tenho 
Jllshssuno fundamento para attribuir a um os actos diplomaticos elo outro, e com 
este presupposto attribuir a ambos .a missão, enviada por um só ao Brazil, para 
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solicjtar de D. Pedro IV que não insistisse na ida do infante D. Mig·uel ao Río 
de Janeiro_, antes o nomeasse regente ele Portugal, o que se conseguiu. A impar
cialid'ade com que escrevo, obriga-me a pôr de parte toda a reflexão que Natural
m\'lrite ppdia oçcor~·er sobre eE!t~ fapto tãp verifi.càclo, como impQrtante para a ques
tão p'resente . 

' Antes de chegar o infrunte :p. ~iguel a Pprtugal ho11ve cpm elle ou com seus 
plenipotenciarios as conferencias de Vienna e ele ' Lonch~es, ás quaes assistiram e 
:b'elias tomaram parte activa os plenipotenciarios ela 'G1;an-Bretanha e ele Austria, 
e tanto to~aram positiv~mente pm~te -ll'elJas, que ahi aqceitaram as promessas úlO 
1nfante, e e~ retiihqição lhe p~ómette1'am, e~ no~e cl~" se11s amos, emprega.T seas 
bons officios na côrte do ~io de Janeiro para o~tei·e:p.l clp imperador D. Pedro que 
cpp:~.pletasse a sNa abdi~ação, e qt~e mandasse logó para a Eurrpa sua filha joven 
raip.ba, cluaf} pousas a qne elle 'não estaya ainda obrigado p,or :p.enhmn dos seus 
â~tps anterio~·es; porquahto ainda 'le. nã8 tinlia celebrado, :p_em pm,' falta de idade 
fi~ ppdia cele?-rar ainda, p casame11-to de p~·esenti, o q-qal tinha sido a ultima con
digão da primítiva abdi~ação; e pata a vinda da jove~ ~:~inha para a Europa mmca 
'le l1avia marcado temp?, antes únha 'lido deixado a0 a~·bitrio do imperad0r quando 
:q.p instrumento dos esppnsaes seleb:raclos em Vienna aós '2·9 ele outubro ele 1826 se 
ajustou que o cal:!amentp seria pelebraclo no Rio ele . Janei~·p ou aonde sua mages
tade impel'ial mais quizesse . Apenas os protocollo::? cl'estas conferencias chega1·am 
ao Brazil, o imperaclor, conheciaof? os desejos de sm1s ,augustos allriaclos, apres
sou-se a satisfazel-os cabalmente, antes ele ser para i~~o reql!lericlo mais cliíi'ecta
men~e, quandp tpclàvia' já as Ín~tl'lfCÇÕ!3S para essa re~uisição cruzavam OS ~a
res; e foi assim que p ilnperadpr I). Pedro completqu a abdicação a favor ele sua; 
filha por decreto tle 3 ele ~a~·ço cl(:) 18281 e a 5 ele j1ühp se~uinte enviou a mesma 
rainha para a Et~rOP9' · 

Reunidos toalos estei') factos incontestaveis, resulta f1'elles que a Gran-Bret~
nha tem tomado uma pa~·te muito grande e mtuto acttva ~~ todos os actos ma1s 
esf}enciaes, que tem leyaclo a qnestão pprtugueza ao en1ba~~~çoso estado ern que 
hoje se ac~a constiüticla; e por isso mesmo est_á obrig1acl~ a combinar os seus es
f.orços com os esforçRs da legitima soberana para a~aban com a usurpação e res
tabelycer a legitimidade. A neutral1clacle é aqtu intemp1e~tiva. 

Q-q.~ a Inglaten~a não está em guerra aberta com q iJifante D. Miguel é facto 
patente, e não é poucp para admirar a longanimidacle c~m que esta 'briosa nação 
tem recebidq e CU~?SÍmulado tantas indign!Í.dacles e insultos CGlmO Jhe têem vindo d<i> 
usurpadpr portugue~; p que, porém, me parece imposf)ivel é achar o fnnclament0 
com que mr. 'Peel ~:ffirmou ha poucos dias na camara elo~:! communs, que este waiz 
estava em paz com R governo ele facto ele Portugal. A p~z não é um estado p~~ 
ramente negativo; suppõe reconhecimento, relações ele benevolencia e possibi
lidade ele relações cliplomaticas. . . E como pó ele a Inglq;tprra estar em paz com 
o usurpaclor, quando neco:n'heceu e está reconhecendo D. JY.f-aria II rainha legitima? 
Estar em paz com -q_in governo com o qua,l se romperifm violentamente todas as 
relações diplomatica~, envolve contraclicção. Entre a paz e a guerra ha um mei0 
termo, um ·estado ::j>IJ-Om~:J;lo, e por isso ma,is clifficil ele sel' b~m definido; n'este· é 
que se acha a Inglaterra e as mais potencias europêas a respeito ele Portugal. A 
paz n'estas ciT'cumstancias é impos~iyel, e querer guardar perfeita neutrruliclade 
entre a legitimidade reconhecida e q, usurpação manifesta, pa:pece perigoso e pouco 
conforme á natu:J;eza e effE)itos elo i·econhecimento . E pócle a Inglaterra ser per
feitamente' neutral n'est~ causa? Por certo que não; a :pasão é obvia, convem a 
saber : porque o não tem sido a,té hoje. · · 

Sim, este paiz não foi pel'f'eitameiJ-te Il-e1Ltral, qua,ndo. em princípios ele 1828. 
mandou demorar em Portugal as ~mas tropas para protege1'e1ll e reforçarem 0 go
verno do infante D . Miguel, como declarou o nobre duque ele W ellington na 
camara dos lords em 16 ele julho do mesmo anno. Com esta protecção e assis
tencia pôde o infante dissolver as camaras legislativas, mudar todos 0s con;
mandantes militares, clemittir muitos/ centos de officiaes, os empregados civ1s 
que mais se distinguiam por sua honra e firmeza, e muitas camaras municipaes, 
e collocar em todos .estes logares os chefes os mais a1:clentes da facção 1'lsurpa-
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dora: Á sombra cl'aquella mesma protecção e assistencia pôde 0 infante D. Mi
guel prender quantos lhf:l podiap1 r esistir, organisar por tod0 o r eino o systema 
ele petições tumultuarias e ele sublevaçÕf:lS poptuar es; ordenadas ou favorecidas 
clescobertam ente pelos ministros de (3stado e pi:incipaes ·agentes do governo. Foi 
por esta fórnia que o mundo viu1 talvez pela prip:~ eii·a vez, o hediondo phenomeno 
cl~ um governo, m·eado por titulp legitip10 !'I s~1st~ntaelp l)Or forças britannicas, 
feito auctor e cb(3fe da mais atroz conspiração. . 

Não se mpstrou poT . C!'Jrto p!3rfeitap1ente :p.e] . .ltral este paiz1 quando na sessão 
elo parlamento elf:l 16 ele j u1l1o de 1828 o :p.obr!'J cowle Abercleen fez aquella nota
ve~ declaração , que já fica t~·anscripta1 a fa;vpr elo s partielistas do usurpaelor, e em 
odio dos portuguezes fi~is á l!'lgitiplidaele. Uma cl13claração tão positiva, ainda que 
lllanifestam~nte injusta1 sendp ' feita por UPJ. . r!'lspeita;vel membro d'aquelle mesmo 
governo, que esta:va p.~ constante posse ele exercer grap.cle influencia sobre os ani
lll?s dos portuguezes e sobre as ~·elações dp gove1'no ele Portugal, destn~iu toda 
a Idéa de neuti·alidf!.d!3, deu no:vos estímulos á fe~·ocidacle da usurpação, e ele todo 
abateu os arrimos d'aquelles que, por permanecerem fieis aos seus juramentos e 
ao rei legitimq, se viam cqnfunaiclos com ps revolucionarios e demagogos, e tão 
cluramente · 1f1altratadps por aquell!3 mesmo gpverno de quem haviam esperado fa-

. Vor e prQtecçao . O usu!pador soube aproveitar a força que d 'aqui lhe vinha, e 
logo fez publicar p ela i)ll].J~·ensa aquella 'parte do discurso do nobre conde, quando 
nad1:). se publica:va qu13 fo ss,e tirado ele folhas inglezas . 

. Por certo, finalmente, qt~e este paiz se nr.io mostroq perfeitam~nte neutral, quando 
a tq?Os de canhão imped~4 o. P,esemba~·qlfe dos portuguez~s na ilha·T erceira. JVIuito 
se tem ditp a favor e contra este ãcontecimento; porép1 ao jtüzo ele todos os ho
~ens sensatos a aggxessão britannica está ainda ppr justifi~ar . O governo britan
ntc,q lfão seria neutra! impedindo pelo empr13go da forçq, um desembarque nas cos
tas ele P,ortugal, e como o poderà .ser, quaridR se oppõe c,om força aberta a que 
P01't~guezes clesembarq-q.em em uma ilh~ qlfe segue · a :v,oz da soberana a quern 
elles reaonhecem e a quem a Gran-Bretanhq. está repm;~.hecenclo por legitima rai
nh~ ~e Pqrtugal? Não seria sem exemplo na histpria cl'est,e paiz r ecrutar ~qui o 
legthnto r ei de Portugal, organisar e esquip~}' sqldadqs para com elles combater 
0 8 ~· ebelcles cl.o seu r,eino; porém não é ~ste Q ca,so : à's portuguezes que preten
deram desembarcar na ilha Terceira não iam armados nem tinham sido recruta
~los -9u organisados em tm:ras da Gran-BJ:etanha·; quando entra~·am nos portos bri
- ~llllLcos a buscar aquelle generoso asylo qu~ ::,tqrii acham toclos os desgraçados, 
J<b e1·f!.m soldados, j á estavam arregimel).taclos, e só momentane3imente se achavam 
alg:uus separadqs pelqs varios casos que til).]fam corrido, e pelo que tiõJ.1ha exigido 
a ifaltl'J, de trans1~ortes bastantes . Quem lhes podia n egm: a faculdade de tornarem 
a saír cqm a mesma qualidade com que tii).ham entrado? Ainda supponclo gratl.Ü
\atll:).eJ.1,te que alguma lei ·ou estatllto prol~ibisse aos soldados portuguezes saírem 
c 08 portos britannicos para a ilha Tercei:ra, só nos portos da Gran-Breta"!lha ou 
nos ntares adjacentes se poderia faz er applicação de similhante lei, e nunca nos 
~~at·~s ela ill~~ TeL'<i\eil~a, ao4de suas leis 1'1-ão têem força, nem o seu governo juris-
1tcçao,. Mesmo indo os navios em que estavam embarcados os portuguezes com 
,c es}Jacl~os sirr~mlados (falses clea1·ences)) a questão fica no mesmo estado, norque 
0 ?0Ye~mo britannico n ão é competente para obrigar no alto mar os navios a se
gllll·em o destino que clecla1·am nas alfanclegas, e todos os· dias os navios mer
c~ntes, mesmo inglezes , estão navegando para onde mais lhes convem, sem atten
â~~ aos d~spachos da a:lfandega, cnjo conhecimento só J?Ócle ser da comp~t~nciá or: ~ll~:ondacles elo porto d~ desemba~·que. T em-se ai'gtu~o que tendo o mi?-Istro 

a.zlleu o mandado para a Ilha T erceira a polvora e espmgardas, para CUJa ex
P~rtaç:ío lhe havia sido concedida licença em agosto do anuo passado coni a ex
lJi essa clausuià cte não irem para a ilha, a ida elos soldados inermes valia tanto 
TGmo. se fo ssem armados . Aqui falta exacti.clã.o : quem vae buscar armas á ilha 
. er~en·a, não sáe armado dos portos britannicos ; os portuguezes que em 16 de 
Janeiro de 1829 estavam para desembarcar na ilha T erceira nada tinham que ver , 
com o que dissç ou pro.metteu em L0nclres 0 ministro brazileiro em agosto de 1828, 
0 

qtlal pa.ra exportar polYora e espingarclas não precisava licen ça do governo bri-
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tannico, nem ~Ete governo podia validamente pôr condições a mna faculdade ou· 
torgada geralmen~e pela lei do paiz . A ilha Terceira não obedece ao usurpaclor, e 
está. separada das outtas ilhas dos Açores, tanto pelos mares que a cercam, quanto 
pelo differente governo a que obedece; e quando o govet'llO britannico se oppozer 
a que as forças elo usm·pador a ataquem, só então IJodm·á sem offensa de neutra
lidade impedir que os portuguezes fieis a D. l\faria II não corram ele qualquer 
parte do mundo para a defender. Os tiros disparados contl•a os que queriam des
embarcar na ilha Terceira foram dados em auxilio positivo do usurpaclor, quanto 
ao effeito . 

Depois de tantos factos, tão pouco imparciaes, f'acil é ele ver que, para se ad
optar sinceramente a perfeita neutralidade seria forçoso que o governo britannico 
previamente desfizesse as vantagens que a usurpação recebeu do favor e assis· 
tencia que <Wm as melhores intenções, creio, lhe foi dado; ou que concedesse ou
tras íguaes, e igualmente proficuas, á soberana legitima, para assim se restabe
lecer a igualdade de ambas as partes. Entretanto a neutralidade será sempre 
nominal e illusoria. 

Do que fica ponderado facil é extrahir a lista das inclignidades e insultos que 
o governo britannico tem recebido do usurpador da corôa portugueza, e de que a 
honra nacional pede altamente o justo clesaggravo. Ponhamos de parte as "violen
cias praticadas contra varios subclitos britannicos, deixem-se os desprezos das 
admoestações e dos conselhos amigaveis ; porém não será indigna offensa calcar 
aos pés tantas. promessas feitas na presença dos plenipotenciarios bt•ita~nicos, e 
na propria cô1·te ele Londres? Não será gravíssimo insulto ter clest~·uiclo com ma
nifesta perfidia aquelles arranjos políticos, para cujo inteiro complemento o in
fante D . Miguel tinha acceitaclo o positivo offerecimento dos bons officios das 
oôrtes austríaca e britannica? Será toleravel que o infante tratasse sempre coro 
estas côrtes na suppasição do seu casamento com a legitima rainha ele Portugal, 
e que depois, não só annullasse os esponsaes com a usurpação da corôa, mas que 
exigisse elos chamados tres estados que o supplioassem para fazer clive~·so casa
mento, ao que alludc uma passagem do discurso ele dois membros d'esses esta
dos, publicado na Gazeta de Lisboa elo anuo passado, n .0 181? Poderá haver affronta 
maior do que a ele pedir acf governo. britannico a demora das suas tropas em Lisboa 
para o sustentarem corou xegente, c servü:-se d'esse apoio para usurpar a corô~ 
como rei? No assento dos chamados tres estados não é o gabinete britannico, assÍlll 
como os outros da Europa, arguido de ter l·econhecido D. Pedxo IV a impulsos 
e por instigação ele uma facção ímpia? Nao se indica ali claramente que o gabi
nete austria:co (e por forçosa consequencia o gabinete bTitannico com quem n'esta 
materia aquclle tem caminhado em perfeito accorcl9) empregára a violencia para 
extorquir elo infante D. Miguel os juramentos e promessas que fez em Vienna? 
:Maior que estas inclignidades só póde ser a exemplar paciencia com que têem siclq 
so:ffriclas; porém em esta paciencia acabando, ~inguem deixará de encontrar justo 
motivo para a mais vigorosa intervençílo. · 

Para terminar a tarefa que n1e impuz, muito descjav.:a poder .aqui discutip 
quaes são os meios ele intervenção àrmacla ou não armada, mais efficazes para 
mais facil e scgtuamente se restabelecer o governo legitimo om Portugal; porém 
esta materia está reservada ainda para o conhecimento exclusivo elos gabinetes, 
~Linda não entrou nos clominios da publiciclacle, e l'eservo as minhas idéas para 
quando entrar. Agora terminarei chamando a attcnção ele v . para os futurqs in
teresses da política britannica. 

Ainda quo prever o fLüuro seja tão di:fficil c antiscado quanto é facil julgar 
do preterito, é toclavia fóra ele duvida que clQs acontecim~ntos passados U:asce~l. 
os suceessos fL1ttu·os; no mundo physico como no mLmdo moral todos os acontem
mcntos estão encadeados em ser i e progressiva, e ainda se ignora se ha ou não de 
tempos em tempos alguma CI'eação nova sem precedentes de oncle mLsça. O Rsur
pador da 'corôa portugueza é mortal: se morrer pois sem filhos, quem ha de occu
par o seu logar na usurpação? Os militares que no fim de julho ele 1826 alevantar 
ram no Alemtcjo o estandarte da rebcllião c fugiram para Hespanha, proclamaram 
em Villa Nuova de la Serena roi ele Portu~·al o infante D. Mig-ncl, c na falta cl'elle 
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a_ princeza D. Maria Thereza, a qual pela lei elas côrtes ele Lamego e pelas Çla
pltulações do seu casamento é aiDsolutamente excluída ela successão, e na f~1-lta 
d'~sta seu filho · D. Sebastião, o qual é por nascimento pl'lij.cipe liespanhol. ~q~1ella. 
Pil'mceza ainda não cessou de tomar a parte mais activa em todos os progressos 
~a usurpaÇão da cor,ôa pol'ttJglleZia, que espera poder• ainc1q, possuir. Outro facto 
1gnalmente verídico é que, entrando as mesmas tropas rebeldes em Traz os n{on
tes, proclamaram por v:wias ve:<~es e em varios logq,res a Fer•nando VII impera
dor das Hespanhas; 0 iguaes gritos foram repetidos em 1828, estandq j!i P ÜJ.fa:p_te 
D._ Miguel em Lisboa e a usurpação começada .. 'Os militares _ p!:lrtenaent~s a estes 
dots partidos, tão chegados em opinião, distinguiam-se o aiJ.nO pal'lsad~ em Lisboa 
por trazerem laço encarnado e por segúirem exclusivamente a VOZí de uma-alta 
pet·sonag·em, que não é o usurpaclor. Aqstenho-me de todo q aommenta;rio, e só 
mente pet•gunto ao sr. editor do Times) se convirá á política brita,nnica que em Por
tu.~·~l exista por mais tempo uma, qsurpação, ela qual pócle se1• CQifs~quencia, a, re
U?-tao de PorttJg.al a Oastella; a vontade de uns e a cles.esperação de · ot~trot:~ 11óde 
~mfla por outros camin4os c4egar aos mesmos :fins, e talvez que quando a poli
tH~a brita:nnica quizer mt1-dav dE\ systema, tenha cessado de existir politicamente 
0 mais antigo e o mais fiel dos seus alliq,clos. , 

Se as minhas considerações acharem log31r. na sua folha, este acolhimento me 
clUJrà confiança para enviai• a v. outras. Entrt~tanto declaro muito positivmnente 
qlle, avaliando os factos pelos !:lffeitof;l ost!')nsivot:>, não é da minha intenção tocg.r 
nem lev·emente nas puras intenções dos nobres oQnsel4eiros da CGJ?Ôa britannica. 
A legitima rainha ele Portug-al terp_ reaabido 11'este paiz tant~s a tão c1istinctas pro
vas ela mais sincerà e cordial amisac1e, que SE!ria gra11tle iJ:Üusti~a em seus fieis 
subclitos duvidarem por um instante elo vivo interesse que o rei, o SElU governo, 
e toda a nação britannica:, tomam IJ.a sq~ causa, q11e é ao :mesmo tE!mpo a causa 
ela honra, ela justica e ela legitimidade. · 

Sou ele v . , ~uito humilde m·eaclo =I. E, Lusita?'IJtt-S i. = S+'· eçlito1-: clp T'i-
mes) !;ltc. 

• . 2.• 

Senl~or: -o C[],racter ele inclependencia que o vosso jornal tão just~mente 
· merece, e a gral).de influencia que elle tem no. espil'íto public.o, não só de Ingla
~erra, mas de toda a Europa, faz-me esperar que não vos recusareis a ptJ.bHcar 
~~gum.as ·obse~'vações sobre o que escrevestes no vosso pl'incipal al'tigo politiao elo 

ta 22 do presente jm1ho1 não obstall!te que todas ellas, ou algumas, não sejam 
Q()nformes com as vossas opiniões. · 

A_ ca11sa · de Pol'tugal é, apm effeito, bem desgraçada. Parece que uma fatal 
comb~nação de circumstancias está impellinclo a t0dos .os governos ela Europa P!lra 
coutrtbtlirem cliil'ecta ou índirectamen~e pm' seus actos, para a conse1·vação elo actual 
atroz governo de facto eni Portugal, ao mes-mo passo qua por SL(.aS palavras os 
ll!.esmos governos não cessam de criminar, não só a asuPpagã.o, mas tambem o com
pol'tam~m.fio honoroso elo usurpado r. 

E alem cl'ísso, o que é ainda peior, parece que a mesma pnb}icp. sympathia, 
aié agora tão nobr'e e geue1•osamente e4citada pela inc1epe:q.dente impr>ensa inf eza, tambem já começa ~ c1iminuir ou a enfastiar-se da causa de uma 11.ação que 
odos lamentam, povém qae t~clos recusan). soccorrel' na, sua tristíssima c1esgraça

7 
. Por uma parte os princípios da legitimidade, e ·por outra os da, soberania na

h_10.ua~, nm dos quaes pelo menos clevia ser a favor ela rainha D. Maria, tem-se 
1l!dJe conv~rtldo etn instl.lu~en.t.os contr~ a S~U\· ca~s~•, porque os g_abinetes que 

optam ngorosamente a pv1meira clcmtnna nao estao actualmente clisposto~:~ a fa-

cicle~ ~gQ.orâll).os o verqade~ro noll).e do ~J~rtuguez qu<:~ esc;reveu estas ca;~-tas, ma_s deu-se~ ~o.in
po. 3cta_ ele app~wecer clez01to f:tnnos depo1s um opusculo tq.mbell). com fmma eptstolar, dmgtdo 
di:se u':nls ~L~s1ta.nus a out1·o 1~1glez (lorcl Palmerston), relativo á inteFvenção britmmica nas 
Pa, 1 u~~s CLv1s ela nossa patr1a. Do ultimo, impresso e1n 1847, corFe corno certo ser auctor 
plou 0 itdo~i, falleciclo a 19 (!.e janeiro de 1858. Usou c~o mesmo pset~qonymo I.usitanus o di
e i ~atru Lt~tz .1\.utonio de 1\brel.~ e Lüi)a, q,qe ell). 1831 clirigiu UIIJ.a Cf!.rt~ ao editor elo Tinws, 
resss~ _talvez servisse de fLmdamento para lhe ilottl!iblJÍreru igualmente a reclacção das anterio
lta · ra, se elle as tivesse escripto, pa1·ece-nos qLte não deixaria de alluclir a similhanbe facto 
' sua Co?·respondencia offic~al. 

H • 
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zcr com que elb triumphe, por medo ele que tambem se associe com o ros tabele~ 
cimento ela carta, e por consequencia com a consolidação do partido constitucio~ 
nal no sul ela Europa. Acresce ~L isto, que aquelles que acloptam o principio que 
só ao povo essencialmente pertence a escolha do seu governo, deduzem d'elle a 
ma::rima ela não interferencia, que parece ter gTancle peso, nao só no publico .d'este 
paiz, como no vosso proprio espírito. 

Comtudo, s~ja-n.1e permittido o pcl'guntar: tem, porventura, sido est e princi
pio tão rigorosamente seguido como ago:ça é pl'oclamado? T em elle sido praticado 
constantemente com :Pol'tngal desde o principio dos suecessos que o têem conduzido 
á sua desgraçada crise actual? Ou antes, bem pelo contrario, não tem uma activa1 

contínua e effectiva interfer encia collocado Inglaterra na moral obl'igação ele a não 
suspender, e ainda mais ele a não r etractaT no momento critico em que ella pócle 
ser mais proveitosa aos interessos ela humaniclacle, ela rasão e ela j ustiça? l'óde, 
com e.ffeito, dizer-se que os trata,dos existentes entre Portugal e Inglaterra, ainda 
concedido que não obriguem n'este caso, ao menos não dão liberdade á ultima 
potencia de escolher as occasiões em que possa, sem col'rer algum risco, exercer 
a sua influencia a favor de uma elas partes que estão contendenclo pela corôa ele 
Portugal? E finalmente, quanclo se trata ele interfereneia, segue-se que se ex~ja · 
uma interferencia armada ( Toclas estas, senhor, são questões que muito merecen1 
ser ponderadas, e nas quaes estão profundamente envolvidas, não só a honra cl 'este 
paiz c a natureza fu.tu1·a elas suas políticas r elações com Portugal, porém a mesma 
causa geral ela bumaniclacle e ela justiça. 

Lorcl Hollancl, no seu aclmiravel discurso ele sexta feira passada, parece ter }JOr 
uma vez imposto silencio a toda essa refinada hypocrisia com que se quer aucto
risar a não interferencia ele Inglaterra para com Pori·ugal; e l)Or certo, nenhmn 
homem ele boa fé pócle sinceramente defender similhante doutrina. Se mais pro
vas fo ssem necessarias para demonstrar a minha asserção depois ele tudo o que 
lord Hollancl tão vigorosamente expoz, poderia muito bem allegar nada menos do 
que uma das confissões elo vosso mesmo .gabinete, tal qual ella se acha em um 
dos clocmnentos ha pouco apresent.:'lclos a ainbas as casas do parlamento,.~ que é 
o n.0 7. No final elo dito documento, que é trma carta de mr. Canning a sir W. 
A'Court, lêem-se as segLüntes expressões : «Tudo bem consicleraclo, parece-nos que · 
o melhor modo ele pôr fim tranquillamente a esta extraordinaria crise ele Portugal 
será a acceitação tão immecliata e tão prompta como a importancia ela medida o 
haj a de exigir, ela carta ele D . Fecho, ligada como clla está com a sua abdicação 
do throno . Em a nossa opinião, todo e qualquer 01Ítro procedimento p6cle ser mui 
perigoso; comtuclo, se outra :vereda se houver ele tomar, ficaremos tão satisfeitos 
com o seu pacifico e feliz r es ultado, como se nós mesmos o tivessemos acons·e
lhado'' · Em o n. 0 14, que é um extracto ele um elespa;cho ele sir W. NCourt a 
llli". Canning, ha ainda a seguinte eanclicla confissão: c< E impossível dizer-se que 
por parte cl'elle (sir Charles Stuart) nito houvera ali interfer encia ácm·ca elos ne
gocios cl'este paiz; houve, com e.ffeito, intorferencia, e ·urna mtd di?·ecta e activct 
inte?je?·encict) porém em nenhtun outro caracter al.em elo que elle tinha como ple
nipotenciario portu.guez·. Esta clistincção tem por sua parte sido cuidadosamente 
marcada, e muito maior força tambem tem adquirido pelo meu aclclicional cmn
portamento a este mesmo r espeito . Tanto este gove1·1w corno os meus collegas não . 
se têem esquecido dos papeis que cada ~wn dijfe?·entemente devia Tep1·esenta1· n' este 
cl?·arnct>>. ' 

Agora, sr . editor, vós podeis observar, assim como todo o leitor impar
cial promptamente o fará, que a primeira parte cl' este ultinio despacho contém a 
asserção de trm facto innegavel, ao mesmo tempo que, no que cliz r espeito á se
gunda, só temos a opinião de sir W. A'Court sobre este mesmo facto, Cl"0a e:s:a
ctielão é seguramen~e mui duvidosa, e por certo não pócle ser acreditada, part~cu
larmente sendo apphcada ao povo portuguez em ·uma epocha em c1ue era imposstvel 
que o publico podesse fazer uma racionavel clistincção entr e a interferencia ~e 
sir Charles Stuart, ou como plenipotenciario portuguez, ou como embaixàdo.r bn
tannico, senclo elle trm só e unico individuo. 

Correndo-se, pois, toda a serie d'estcs papeis officiaes a que tenho a.lludiclo, 
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como pócle haver leitor alg·nm imparci:al c sincero, qne ainda ouse duvidar da 
grande influencia que os conselhos do governo ele sua magestade britannica de
vem ter OIJerado no espírito elo imperador D . Peclro entre a mox·te de seu pae e 
a nomeação de seu irmão para r egente de Portugal? Sim, é a esta infl\leucia, 
apesar ele todos O f) raciocínios elo conde ele Abercleen n,a sua resposta ao marquez 
de Barbacena, que mui particularmente se devem attribt\Íl' todu.s as resolw;ões 
que tomotl o imperador, como as ele contramanclar a oTdem de seu irmão ir para 
0 -Brazil, de o nomear regente, ele completar depois a sq.a abdicação, e de xn,an" 
dar sua filha para a Europa,. . 

~uem ler o.s protocollos assignaclos em Vienna lJelos lJlenipotenciarios inglez, 
austnaco e portuguez, acompanhados elas cartas elo i;nfante D. Miguel a St\a ma· 
gestacle britannica, a sua irmã, etc. (mom1mentos permanentes e authenticos dQ 
seu pe1jurio e traição), }JOelerá porventura admittir, segtmdo a interpretaçl.to dada 
agor~ pelos minis.tros em 'parlamento, que a assignatnra elo plenipotencia+'ÍO bri
tanruco, posta no :fim elos protocollos (assignatura sem modificação nem rese!'Va~ ,· 
sóm: nte quer dizer que elle servh:t ele testell:1tmha n'aqu,elles actos, e que não con
traluu por sua parte as mesmas obrigações que o plen,ipotenciario portt1guez? Vol
tand?, porém, a uma das minhas primeiras p·ergmüas ,. como poderá o gove1'no bri. 
~aunlCo sustentar que tem applicado á questão dE~- Grecia o set\ principio d<? não 
lU~erferencia , quando lemos as ~stipulações <;l;ue se acham no y:·otocollo de S. P e. 
ters?1ltrgo e no tratado ele 16 de JUlho de 182 l? Se, portanto, e mnegavel gue t em 
hav1do ali interferencia, e t\ma interferencia dü•ecta e armada, e tudo a favor elos 
vassallos r ebeldes tle um soberano, o alliaclo e amigo da Inglaterra; e se ao mesmo 
tempo es ta interfel'encia se j-ustifica pelo bem que d' ella r (;lsulta <Í hu~nanidacle e 
ás conveniencias políticas, que escrupulos podem agora haver ou ser allegados 
para impedirem o governo ele el-rei de interferir pelos mesmos, Oll. ainda mais 
po~crosos motivos, a favor do seu mais fiel alliado, e com isso pôr termo & essa 
sene de iniquidades, que mn gtoverno infi el está perpetrando em Portugq,l contra 
a maior -parte da ' nação IJ0l'tugueza1 iniqt\iclades mistqradus com ins14ltos e tra,ta
tnentos indignos contra o mesmo soberq,no e sqbclitos ela nação ingleza ? 

Se uma granéle força marcia,!, se uma grande quantidade de c1inheir•o, ou se 
alguns v-igorosos esforços se exigissem para conseguir aqu,elle fim, podet'ia, tal
vez, a 0han-Bretanha chwiclar e pesar todas as difficulclades antes ele manifestar 
~eus desejos ; pol'ém1 certamente, todo o mundo sabe que para consegtúr um feliz 
l ~sultaclo bem pouco seria necessario, pü1'que, segtmclo o que temos oiwiclo elo mi
~stro britannico dos negocias estrangeiros, o bom effeito que tiver~m as suas re
c amações ·a favor ele algtms inglezes perseguidos em Portt1gal clammep.te mos
tra qne o mesmo igmtlmente se conseguü,ia a favor das numeJ,'O Sas: victimas 
hortuguezas que todos os dias vão sendo 'escandalosamente sacrificaclQ.s por seus 

arbaros tyrannos. · 
~gora julgo necessario fallar d'aqnella parte do vosso artigo, erp. que parece 

Vo s· 1n~linaes a favor elo argllmento de lorcl Aberdeen contra o ve:vcladeiro sentido 
gue o m~wqucz de B&l'bacena dá na sua nota aos tratados ele Inglaterra com Por
tugal. Assím, peço licença para duvidar da exacticlão d!aquella opinião, a qual, 
~e fosse aclmitticla sem l'estricções, por certo qu,e impediria o cabal cumprimento 
d~ ~oclos os tratados defensivos entr'e as duas potencias, porque daria a uma o 
d trelto de clirectamente interferir entr e todos os ramos elas r elações es trangeiras 
a 0.utrq,, a fim ele que mmca contra seus intentos ou interesses podesse ser en

~olv:cla ÚL casus fruclm·is . E sem clu>vicla haveis ele confessar· que uma tal intei·fe
l e~c1a. h'ia tão •longe,· que até poria-uma das potencias á di scrição ela out:ra, e an
llu la1·1a 'toda ::t sua indepenclencia. Por consequencia, o argumento de l01·d Abercleen 
~n:Bpare~e inteiramente inadmissível, porque prova ele mais 1 e, a,lem d'isto, a in

,e\~renma nunca pócle ser mal interpl.'etacla, quando ella é official e positivamente 
i[lec.tcla pül' um sobel'ano já l'econhecido como tal pela Grau-Bretanha, e quando 
~.800 se;ts direitos são usurpaclos pelas flag~·antes e impudentes intrigas de um an; 
ao0ll1sta traidor. · 

0 Muito mais se poderia a,incla dizer para elucidar todas as intrincad.as questões 
,ue se têem excitado ácerc·a dos mutuos direitos e as obrigações das duas corôas, 

• 
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a fim de que o publico .inglez podesse fazer d'ellas uma idéa bem completa e b<ml 
clara ; mas eu não pretendo ~Lbusar da vossa indttlgencia, e muito mais quando 
considero que n'aquelle mesmo paragrapho, sobre que tenho feito estes meus com
mentos, vós francamente, e como compete ao vosso caracter independente, des
approvastes duas das princi1Jaes inferencias que se poderiam tirar do systema 
adaptado pelo vosso gabinete, segundo o que se passou nos ultimas debates em 
parlamento. 

Peço sómente licença 1Jara acrescentar que, felizmente para vós, para a Eu
ropa e para o mundo, este principio ele não interferencia tem em todos os tempos 
soffrido mui notaveis excepções, e que este mmca foi allegado co:n.tra o desembar
que em Inglaterra das forças do rei ·Guilherme, ' nem contra a resolução que todas 
as potencias da Europa tomaram quando Napoleão desembarcou no golfo de Juan. 
Resta-me sómente o appellar da vossa ultima sentença, que pronunciastes sobre o 
caso da Terceira. Eu supponho que a fraude a que vós alludis; como feita ao go-

. verno bTitannico, ·se refere ao desembarque ele algumas mtmições .que a fragata 
brazileira fez n'aquella ilha, contrario ás promessas que se requererám do minis
tro brazileirQ. Mas, por quem .sois, dizei-me : ainda quando aquella fraude se mos
trasse ser tão eviclente eomo se anmmcia, que direito poclia ter o governo britan
nico para punir portuguezes desarmados, j~í fóra dos domínios ing1ezes, e nas 
mesmas praias da TerceiTa, e isto por uma falta, que, ainda quando verdadeira, 
elles mwca tinham commettido? Ainda digo inais, se fos.se possível provar, que 
a não se terem mandado pela fragata brazileira aquellas munições, os c1ue diri
gem os negocias de Portugal não tinham outros meios para as fazerem para ali 
passar; esta circumstancia, ·ainda que não concludente, talvez podesse servir de 
alguma desculpa para o governo britannico; porém até este mesmo pretexto lhe 
falta, porque, sendo certo que n'este paiz não existem leis contra a ex1Jortação 
das armas, · é .um facto que o arsenal da Terceira tem sido d' ellas abundante
mente abastecido por navios mercantes, e com mais ainda elas que são necessa
rias para o numero da sua actual guarnição . Nem a este respeito se póde dizer que 
lm quebra de neutralidade, porque d'aqu.i tambem estão indo constantemente para 
Portugal munições de guerra; e n'isto, ao menos, trata este p31iz com a mesma 
igualdade a ambos os contendores . 

Quanto ~\ accusação que se faz de se ter queTido enganar o .governá britan
nico eom falsas justificações para o Brazil quando os navios realmente iam para a 
Terceira, é ella bem facil de desfazer. Adaptava-se essa medida, não pa1•a illudir 
as auctoridades britanuicas, o que seria impossível, mas para adormecsr as sus~ 
peitas do governo de D. Miguel, ou .para enganar a vigilancia dos seus agentes 
em .Londres . 

Agora, sr. eclitor, rogo-vos que tenhaes a bondade de olhar imparcialmente 
para esta minha exposição, e que me permittaes o appel'br, como já disse, da 
vossa primeira opinião para um . mais maduro c desapaixonado juizo elo pt~bliço, 

Sou, senh.or, etc. · · 
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1 
Antes de próseguirmos com outros documentos politicos, é necessarío, para es-

1-arecer varias officios do marquez de Palmella, apresentar uma su~cinta idéa da 
c rv~rgencia entre os membros ela jlmta provisoria ele Angra;. e comquÇtnto a tão 
ser1? desaccorclo se refiram distinctos escriptores coevos, lin;ütm:-:o.os-hemos, por 
lUot~v~s obvias, a,. a.lgnns trechos ela obra de Francisco Ferreira DrumlJílond, já 
aq111 Çltada, e ás actas elas resoluções ela me-sma junta: 

((E de toda a justiça o confessarmos (lê-se nos Annaes ele~; ilha T e1•ceim) que 
:lU .uma terra anele quasi toclos os moradores estavam inclispostos contra o sys
de~a constitucional, tinha o governo estabelecido a vencer n'ella summas clifficul

ad es, e, com effeito, mal'avilhosamente as venceu e supplantou seus inimigos, que 
a~ avam espavoridos, considerando corno. impossível o vencerem já sómente se
â~d_o seus planos· ideados; carec~u, poréDiL, o. m~smo, governo d_a n..ecessaria: pru

~c~a, força e virtude para desvwr, longe de s11 as suas propnas e mesqumhas 
t~IXo~s, elo que ,resrtltou uma extrema inqu,ietação, qu.e inesp~:r~â.am~nte lhe ~o: 

e-ve1u, e qne 1a de uma vez pondo termo a seus actos aclmmistrativos e ate a t1
:opria existencia de alguns de · seus menibros. O. coronel Torres e o geneml Ca

c~eu·a foram os actore.S principaes. cl'es.ta scen..a clesagraLlavel. Pretextavam-se affe
ob~clos zêlos lL causa publica, e debaix..o cl'esta especiosa capa pretendia Cabreira 
d er o posto de capitão general; mas, não o podendo alcançar e receianclo a vinda r: gener_al Salclanha, com quem tinha inveteradas ·desintelligencias~ segtmclo era 
V ~a, ret1rou-se á Inglatm:ra, succeclenclo--lhe no cargo seu irmão. Sebastião Drago 
ll!la ente ele Brito Cabreita, por decreto de 3 cl.e março ele 182.9 ; e todavia conti
b1~o_u a mesma junta divergente. em seus a.ctos. Já em tempo elo. dito, general Ca
po~n·a foram os principaes debates entre elle e o coronel Torres, apparentemente, 
ind' ~ansa elos rigorosissimos castigos por este votados contra as pessoas elo povo, 
08 lcrad~s e apanhadas em corresponclencias com os chefes elo~ amotinados-e com 
ás ~~~r~1lhas, gue, sem temor algun;r, entravam nas P?voações e I?-esn:o chegavam 
nh I 

1
Itas ela Clclacle. Com a ausencra cl'aquelle seu r1val ele glor1a f01 Torres ·ga-

anc o m . l b l . . -
08 a10r ascenc ente com os outros mem ros c a JUnta, e por consequenCia 

usados castigos foram objecto e vasto campo para os debates elos dois partidos 
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úm qúc se divictia a mesma junta; porque, emquanto uhs julga\Taitl esses casti
gos como necessarios para evitar alguma nova sublevação, outros os j-nlgavmn in
uteis e crueis, improprios de um governo constitucional ; de fórina que, com esta e 
similhantes indiscrições, occultando sempre motivos particulares, se proctu:ava tra
zer ás maos o batalhão 5 . 0 de caçadores e o elos voluntarios, que eram os mais 
dccidiclos, e, se rivalisassem, poderiam mais facilmente abanclonar a disciplina e 
revoltar-se, c por este meio dei~n~r aberta às ving~Ltlças elos collcgas que se oppu· 
nham, não obstante os valiosos serviços por elles prestados á causa da li1érclade. 

<<J.: ão faltaram pretextos e sonhadas clescon:fiahças ele José Qtúntino Dias, com
mandante do batalhão 5. 0 , affirmando-se que o posto assentava melhor no c01·onel 
Z eferino de Sequeira, cm"!"lo cxacto obsei'vaclor da disciplina militar, que muito 
convinha observai' em ambos os particlos da junta , os quaes inelepenelentcment e 
contavam com ,a protecção elas armas. Não era facil n'estas citcumstancias o calar 
a murmuração ela tropa e officialidade novamente che_gada : por tóda a pm·te se 
fatiava sem peso nem medida alguma, lançando veneno em todas as acções c pro
·ccdimentos ela jtl.nt'a; ainda os mais lisos e sensatos; e por :fim quetia a facção des
t)rganisaclol'a se eecolhesse uma junta militar, em que não entrariam pessoas na
tLu·aes ela ilha, pois que (dilúa ella) as não havia com a necessaria capacidade e 
inclepenclencia; e pata isto melhor se consegtúr, muitas vezes foi alliciaclo coro 
palavTas e promessas secluctoras o clr . Ferraz, inst.'lnclo-se para que desistisse ele 
membro ela junta, c o mesmo se commctteu ao secrctm·io AleÃahclre Martins Paro
plana, fazendo-se-lhes ver o quanto e1'a melhor viverem r etiraclos em suas casas, 
descansando ele tantas fadigas, como convinha j á a seufi es tados e idades a~an<;a
das . Sem embargo ele tão vantajosas cohveniencias os dois illustres membros cl~ 
jtmta não cediam os cargos que tanto se ambicionavam para sinisti'os :fins. Fo1 
então qué se poz em acção a ted:ivcl machina da falsidade, para se obter por 
força o que por boas maneiras se não pocli~ consegtúr . Em uma noite mui escura, 
i:ctiranclo~sc a su:as casas os dois, Ferraz e Pamplona, tiveram ele ser procurados 
por alguns vttltos, que pretendendo assassinai-os o não pocleram todavia conse
guir, corr~nclo sobre o J)rimeii·o, que milagrosamente se salvou, pot já estar pro
x.imo de casa; e; a~saltando o segunclol só poder~ dar-lhe uma estocacla de 
raspão, e ela qual amda escapou com Vlda por amtllio do cl'eádo que o acoro-
i_:ranhava1. • 

«No entretanto laVJ.·avam. grandes desintelligcncias e;ntre o batalhão ele volun
tarios, c, para melhor se obter o setl resultado, estabelecel'am~s\3 na villa da Praia, 
onde clle se achava, _conesponclencias; c com effcito, conseguindo-se forma1· pm·
tido, no dia 4 ele maio de 1829 formou o batalhão em quadrado, mettenclo n'elle 
o seu commandantc, ::M:anuel J oaquim de Menc!zes, a qttem se fez sabct que a junüt 
)?rovisoria o queria privar do comm:ando, instfl.ndb-o, conscgtúntctnente, para se t o
mar resolução em conti:ario . Potém todos estes passos foram baldados> porque o 
commandantc, :J?Crce~etl.do ele onde partia a intriga, não se deu pot offendido, e 
d'e10ta fórma consegum desal.'mal' os planos elos revoltosos . 

«Desmarrchacla assim aquella tão criminosa t~ntativa, e não p'odenclo alcançar 
outro melo de levai· a effeito a completa aniqullação ela juhta, i'ecor i'eu•se a outro 
mui cliveri50 trama. Ant'Cs, porem, de relatar qual elle foi, direi que, supposto se 
Drganisasse um pt.•ocesso a respeito d'aquelle ct•iminoso attentaclo, o presidente dà 

t A junta )lrovisori.a resolveu em scss5o de 29 de maio o segli.in~c : uProccda•se immedia
tamentc às precisas c jucliciarias inc'lagaç:ões a iim de se conhecerem os factorcs do horrendo 
{Lttentado commettido na pessoa do c.· .mo secretario dos negocias intel'nos e de justiça, Alexan
dre Martins Pamploua, a quem tental'am arrancar a existencia na -noite do dia ele houtem, tor
nando-se tanto mais criminoso este excesso por ser na pessoa <te um membro do governo, bcJll 
:assim na do seu et·eado1 que se acha em pcl·igo de Yidan. · 

Apresento~1-se t~n;bem sobre o mesmo asstUl.llJto a seguinte indicação : ccProponho que se 
passem as mms pos1tt'l~as ordens M comma.nclante da policia militar e intendente civil , a fim 
de se descobrir o auctnr do atteutado que teve logal: cont1•a a pessoa de s. ex." o sr. Pamplona, 
secretario da reparticão dos ncgocios internos c de justiça. Os inimigos ela nossa augusta so
berana a senhora D.lllaúa II -e da carta trabalham d~ todos os modos, e portanto é preciso d~ 
'Castigos fortes, a fim de acabarmos de uma vez com tacs malvados. Peço que esta indictt~:10 
s eja lançada na a.cta, c à Julgo muito urgente. ala das sessões, etc.= J osé .Antonio dct s~lv<t 
Torres, mcmb1·o ela mesma. junta,, 
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~omm~ssão militar, a quem foi entregue para o cÓnt~mtn.r, conforme o depoi:t:llento 
daB t,estemunhas a que procedeu, informou ser um dos propl'ios membros da junta 
~ue espalhára o bo11to ele que se pretencliá estabelecer um governo militar, ha· 
\>~nclo pam este fim uma facção republicana que procmàva depor a junta, eu~, 
'Vla~clo emissarios á villa ela Praia, onde fomentava e pxomovia a intriga com 
illltuto arti:fici.o. D'esta maneira se empeceu totalmente o processo, qtte aliás tetia 
Qtltro mui diverso andamento, a não ser a categoria ela pessoa n'elle complicada. 

«Vamos a outra tentativa, e não menos perigosa. 
. · <c~ôcle, no dia 6 ele junho, um hiate americano illuJir o bloqueio do infante 
D. lVI1guel e fundear na bahia elo F anal i e, sendo já alta noite, os escaleres da 
nau D . João) remando com o maior socego, o assaltaram de improviso e o appre
henderam. Ora., um tal procedimento causou um geral sobresalto e desconfiança 
:na tropa que se achava em .toda a ilha, e ao mesmo tempo a facção desorgamisa
dGra, culpando a sentinella ela ponta ele S. Diogo, que defendia a bahia elo Fanal, 
.Passou a dar como traidores alguns membros do governo, enviando á Praia, na 
J:Uan.hã do dia 8, um emissario acaclemico, por nome Manut:l Anacleto elo Valle, 
ccnn estas falsas noticias: que os taes membros da j1mta receberam e mandaram 
correspondencias officiaes ao commanclante do bloqueio para lhe entregar a ilha i 
fue n'estes term~s era necessario marchasse o bat~lhão ele voh;ntarios para a ci
c ade, onde achana em armas o 5. 0 ele caçadores dtsposto a umr-se-lhe para ope-
rarem em contrario cl'aquelle l)l'Occder. , 

«Em consequencia ele uma imposttua tão bem inventada e affirmacla com todas 
.as véras pelo sobredito ~caclemico, pa.rece não havia que duvidar i mas o com
lll.andante elo batalhão achou . difficuldaéle em acreditar tanta maldade de uns ho
lllens tão distinctos, e que tão arriscadamente se haviam comprometticlo até ali 
l)el~ causa ela liberdade, quando poderiam transigir com os inimigos debaixo das 
~alores garantia.s para suas pessoas, e até acceitanclo as mercês e partidos vanta
JOsos que se lhes · offereceram i ·e po1· esta mesma causa em continente destacou 
l)~ra a cidade o major Passos, que indagasse o que havia àquelle respeito e l)J'o 
~esse denunciar. No mesmo tempo anelavam pelos difterentes grupos os emissa-
1108 e partic1istas ela revolta, persuadindo-os a que sem demo1'a se pegasse em a~r
:nas e · se fosse pôr :fim a um go.vemo tão infc6me e fll·c6ido?'. Apesar ele tuclOJ isto,. o
'lllsto ~-espeito devido ao commanclante e o diminuto credito que a muitos elos vo
~lntanos. merecia o acaclemico, assim tambem outras clifficuldades que se· antolha-

a.m, cle1xaram em descanso o batalhão. 
· <<Esperou-se pelo enviado ma:jor Passos, e, mesmo antes qne elle chegasse, 

entTou na villa1 n' essa mesma .ta.rcle, o academico Simão José da Luz 1, cm:ti:ficand@· 

cl . 1 Este distincto vohmtario, mais ta,rt1e bacharel em medicina, official maior graduado e· 
s~?f~ de repartição no ministerio dos negocias da marinha e ultramar, ond:e prestou valiosos. 
ol 1.vtço~, deputado ás côrtes, etc., usa tambem elo appcllido «Soriauon. e é au:ctor de diversas 

Jtas hrsto1·icas a gue temos feito refercncia. · 
V'ist ~ ~~· · Luz SoriaD:o, a quem cohsnltt11nos sobre a veraciclacl~ elo ul~imo. ponto. da narrativa, 
llr 0 

.. chzer-lhe respmto, dignou-se offerecer como nota. as segtUntes lmhas, escnptas pelo. seu 
0PHo punho: 

dad «Duviclâmos do que acima se diz, qruanto a ter o major Manuel Joaquim de Menezes man
l:tleid a ~gra o major Passos (cremos que e refêrcncia ao major Antonio de Passos do Al
dc tra Pr~1e!ltel), dando-lhe por commissão o. ir pessoalmente áquella cidade exam.inar o estado. 

6'qullhclade em que se achava, bem como a a,ttitucle do batalhão de caçadores n.0 6. 
lhe c"· c~rto é que, .tendo-nos nós aprcselilitadb ao major Menezes, danclo.-lhe por ~a;lso o 9.ue 
llntã lissera o acaclenuco Manuel Anaclcto do VaiD.c, logo que chegámos á vllla cl'a. Pra1a,, sermm 
da ;, on~c horas J?àra o meio dia, e não de tarde, como diz o sr. Dnm1moud nos sm1s ..4nnaes 
lllai ercet1·a, Menezes nada nos disse com relação a Passos, nem nós por outra via tambem ja
hox: sluben10s de tal facto . Alem cl'isto nós saímos da villa ela Praia para Al1gra pelas seis 
<!ouv~ c a tarde, em rasão ela demora que na dita 'villa tivemos, por havermos acceitado o 
llào t·t\clo mesmo Menezes para jantarmos com clle; e não obstante ainda: á<J:.ue!Ja hora Passos 

111 a chegado á Praia dando, conta da sua allegada commissão. 
sinad:Partiudo, pois, para Angra, succecleu-nos como por milagre escapa~·mo.-nos .de ser assas
touÍo ~no caminh~, no lagar ~o Pico do Cellei.ro, por algu~s academicos,. capit11:nerudos• por An
esta. a Costa Patva (que mats tarde teve o titulo ele banLO elo Castello ele Pm va), o qual nos 
iute:t clm elles esperando .n'aquelle s~tio para se v~11garem ~l:e lhes termos ·mall?gra~o o, s~u 
tnas "o~ e revolta. Costa Parva era entao um elos ma1s notave1s revoltosos pelas hgaçoes mtl-

em que ootava. com o major commandante do batalhão de caçadores n.o 5. Sobre o que te-
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o eontrarid de quanto dissera o seu collega Manuel Anaclcto do Valle,' pois que 
havia em Angra inteiro soe ego, e tt junta funccionava insuspeita, não obsta•nte ·o 
ser exacto que os escaleres da nau haviam apprehendido o hiate americ.ano, sem 
que a sentinella ela ponta de S. Diogo desse 1~01' isso, em rasã?. da escuricla~e. ela 
noite c do socego com que rematam pela bah1ü: com esta notlCla se tmnqtulhsa
ram com e:ffcito, de uma ve~ os animos . 

;<Eni conseqttclicia cl'estes movimentos, a.lgnmas pessoas suspeitas foram in
commocladas e presas 1, ainda que se lhes não formou pi·ocesso ; e o voluntario 
acaclemico, auctoi' d'l:tquella impostnra 2, teria de so:ffrer a pena ultima se outra 
f'osse a actualiclade; comthdo, ainda que mais tarde, obte~e soltura, vindo o pTO· 
cesso a expi1'a1' com a mudança elo governo, que logo se seguiu. >> 

,jj, 

Pela simples leitlll'à elos cloc1~mentos sttbsequentes pócle-se avaLiar ~ clissiclen
cia que existia no COl'po governativo da ilha Tetccira, e conhecer os nomes de quem 
formava cada um dos grtlpos, · 

:M:o~~td 

Sehdo lnstallado 6 govm;ri.o ~i1ter1n6 116 dià 22 ele ju11ho de 1828 segundo o a.l
vatá de 12 ele clezembro ele 1770, com tres vogaes cleclaraclos na mesma léi e as 
substituições ahi descriptas, é certo que não podia haver empates nos negocias 
de sua magestacle, e por dois vogaes íi.cavmú todos estes decididos. Na installa
ção ou mudança para este governo, feita pela officialicl~cle e camara no dia 4 ele . 
outubro do mesmo anno, hoüve a grande contestação se elle cleveTia ser composto 

· de tres ou de cinco vogaes, e decidiu-se pela pluralidade de votos que cleviam ser 
só tres e não cinco, e que a camara fosse quem nomeasse estes tres vogaes; e 
assim se executolt. Na primeira eleiç&o do governo interino que se fez na camara 
não se deu voto ao clr. Nogueira, que foi eleito secretario para· servir com os go
vernadores a qnem a lei chamava, e na sua ausenl'Ía. escrevia um o:fficirul da se
cretaritl.. Poi•ém ínstallado o novo governo, em que entrou o ex. mo sr. Tones em 
logar do jtüz de fói'a; uma elas primei1'a.s propostas foi a eleição de varias secre
tarias, as quaes ficaram reduzidas a tres! a primeira., a elos negocibs internos, fa
zenda e justiça, a que se acrescentou depois a dos ecclesiasticos ; a segu:q.da, a 
dos negocias ela gtlerra, e a tetceira a dos negocias estrangeiros·, uninclo-se-lhe 
uepois a da fazenda; propondo o mesmo ex.mo sr. Torres que, em attenção ás 
pessoas que íam occupar estes logares, lhes concedesse este governo voto nas su~s 
deliberações: primeiro deu-se este a cada t1m nas suas i'epattições, e ao clep.o1s 
em geral. Não houve até agora negocies ele urgencia que não fossem clecicliclos 
pela plu~·alidade. ele votos ou ele t~o y~uca m~nta que deixa~·t~m tle executar-S~· 
Agora nao é as::nm, estamos com o mil:ntgo. á V!sta, ha negamos dt} grande consl
dCl·ação, e devemos pi'evenir o que n'este mez faz um anno aconteceu na cidade 
mbs dito podem consultar-se as Revclaçõcl:! da minha vida, desde paginas 432 a 435, de onde 
11os parece que o sr, Dturhmtmd tirotl o que a este res}Jeito nos relata nos seus ditos Annaes, 
a cxceptuar apenas o seu acrescentamento sobre a commissão dada ao citado major Passos . 

.. o certo é que mhitos dos voluntarios acad'Cmicos de Coimbra se achavam no grcmio dos· 
re"'oltosos, o que levoU a juilta provisoúa a separal-os do batalhão de vbluntal'~os, do qual até 
cnt~tl constituíam a sua primeira companhia, indo ele guarnição para os Biscoutos com a deno
minação de companhia de artilheiros aca.clemicbs de Coimbra. Não obstante isto, as intrig~s 
contra Menezes continuar.am, por alheio á re-volta, de que r esultou latgar o comruando do c~
tado batalhão de vohtnta.nos, e ser nomeado commancbnte do setimo dlstrJcto mi,litar da Ter
ceira, denomihado de Santct Ba1·ba1-a., 

Assim fi.c~,mais explicit? o facto, q~1~ mos~ra qt1anto foi proficuo para a causa liberal o es-
pontaneo. aux1lt0 ele s. ex." n aquellas cntlcas cll·cumstancias. (Os cnm·d-ena'do?·es.) . . 

1 A Isto acre'lcenta n'uma nota; ><Do numero dos que não acreditaram o ilnpostot, fo1 o au· 
ctor d'cstes Annaes) e sl1p1Josto ass1m o 'fizesse ver em publico como ruhi se achavam alguJJS 
partidistas em contrario, c que pot motivo·s }Jarticulares lhe eram

1
desafl'ectos, denunciaram-o d~ 

suspeito contra o gove1'no, e no dia 9, indo elle á cidade tratar ele alguns ncgotlios foreJ1ses, f?1 

}Jreso á ordem do iutcnclentB da }Jolícia, Cana varro, e levado á cadeia ptlblica, on:cle nsteve selS 
dias incommuuicavel, sem se lhe dar a culpa, nem constar da ordem por que f'oi solto. Tal era 
o estado e acção da justiça n'aqt1ella epocha memora.vel». 

2 Sobre esta occorrenc.la apresetrtolt José Antonio da Silva Torres ttma moçã·o, ·que foi con· 
vcr~ida na portaria, inserta a nag. 328: 
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do Porto, àonde por teimás e caprichos se perdeü a causa de sua magestacle, . o 
que este governo deve evitar, t endo aquella mesma energia que praticou quando 
não tinha mais do que as bayonetas do batalhão 5 . b de caçadores. · 

E sta energia está presentemente para.lysada, e eu já vejo o principio ou da 
anarchia ou o despotismo a semear a discordia entre o governo ; é necessario união 
real ~ não vocal para r esistirmos a nossos inimigos, e vamos a dar providencias 
energ1cas, é a questão. 

O ex.1110 sr. Torres propoz hontem, e é a sua indicação, a suspensão elo habeas 
COJyn.bs) isto depois de p ela policia militar, na noite· el e 22 do corrente, ter-se trans
grechclo o § 6. 0 da sua instituição. T eve o ex.mo sr. Torres os votos de dois 
ex: mos · J • b J o · : secretanos, e ClOlS mem ros cto governo com um outro ex. 111 secretano se-
g;tUram a parte negativa. T emos, pois, primeiramente os votos dos primeiros dois 
membros do governo com o secretario elas justiças contra. os v0tos de üm mem
bro do governo e dois outros ex.mos secretal'ios ela guerra e da fazenda, 

Logo vamos demonstrar a justiça elo s votos da parte n egativa. 
O governo, composto· de tres membros, não p9dia, conh1a a lei e con.tra a von

tade de seus constituintes, para.lysar a maioria dos seus votos, cr eando outro·s 
que destruíssem os naturaes do governo e muito menos a maioria dos votos dos 
agraciantes; pois que não está da parte do s membros natu:mes d'o governo suc
culu'bir aos votos dos agraciados contra a vontade dos seus constituintes, que ex
pressamente disseram que não queriam mais do que tres vogaes ou dnco, de 
lllodo que, a admittirem-se mais votos do que tres, não· podiam ser senão cinco 
Para ficar· sempre salva a maioria elos agraciantes; e por conseql-iencia havendo 
~·es votos contra outros •tres, deve a materia decidir-se por aquella parte aoncle 

ouver dois votos da parte elos membros do governo. Supponhamos, n 'este mesmq 
c~so , que os tres membros elo governo se úniam e os tres secr etarias tambem em 
chvergencia; pergunto, ficava a materia empataela ?· Ninguem que tiver um pe
queno discurso poderá tal dizer, e portanto fica claro que ta.mbem quando u:m 
lllembro. do governo se aparta com dois secretarias fica decidida a materia pela 
parte aonde concorrer maior numero dos m embros elo goveTno . 
. Vamos,· agora á lei . Nos tribunaes aonde não . assiste sua ma.gestacle, seus pre

bldentes ou têem voto decisivo ou de qualidade; têem voto decisivo n 'aquelles tri
t;lnaes aonde não votam os mesmos presidentes, c n'esta parte não ha duvida, e 

.ee~ o de qualidade aonde têem o voto consultivo. Isto se rnostra1 pl'imeiro, p elo 
l egimento da fazenda no 5. 0 §, qne diz a r e·speito do véclor, que é ahi presidente, 
que se decidirão os negocios ela fazenda pela maior parte elos votos, e nos ignaes 
pr~cederá a parte em que for o védor ela faz enda (livro I, pag. 163). No r egi
lllento elo tabaco dá ao presidente a mesma jurisclicção do v.éclor ela fazenda (li;ro ~v, pag. 16). No regimento ela mesa ,çle vereaç~i.o determina que, sendo os v o-
as ·1guaes, preceda a parte em que· for o presidente (o mesmo livro, pag. 125). 

No regimento elas lezírias, aonde o provedor é o presiclente, diz que no caso de 
~lllpate o provédor terá voto de qualidade (livro n , pag. 314.). No r egimento ela 
~luta d'esta cidacle determina-se o mesmo: No alvará ela junta criminal, § 20.0, 

eclara-se que n'aquelles casos em que o presidente t em voto, no caso ele em
pate, preva~ecerá a parte em que o presiclent.e votar. 
, Portanto, á vista da lei e dos legítimos argumentos que acabo ele expor, pa-

1,ece estar decidiclo que o voto do ex.mo sr . presidente é ele qualielacle, e que no 
caso de empate fica o nebo-ocio clecicliclo no seu voto, sem offender a r)errnissão ou 
"'ra i! • • 15 ça 1elta por este governo aos ex.mos srs . secretanos ele ter em voto n'esta mesa. 

Quando não r econheçam este direito do sr. r)r esidente e queiram continuar na 
l)ersu N d · . . · . asao e que podem clestl.·uli' o voto de quahclacle, e que o agramado pócle 
1
s;ualar-se aos direitos elo ag;raciante) sou obrig~tdo a voltar-me ~\, carta constitu
~t~nal. .Este governo provisoi:.io não pócle alterar as leis estabelecidas e não póde P\ mats attribuições do que a r egencia elo reino, cujas vezes está ora fazendo . 
é e a ca~ta constitucional, artigo 94.0

, só os ministros ele estado elo reino e justiça 
z q~e teem voto na· regencia.; os mais ministros, como os secr etarias ela guerra, fa-

. c:u a .e negocias estrangeiros, não o têem. Logo, os votos elos ultimos ex.mos srs. se
retanos sfio ele nenhum effeito, e está o n egocio· decidido . 
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Ultimamente vamos á justiça da decisão elo neg-ocio . Na acta de 11 ele abril 
proximo passado mandou-se quo cessasse a suspensão elo lwbeas oO?J?lbS; á · exce
pção de r ebclliff.o c t raição formal. Na moção ele 9 ele maio propuz se guardas
sem os direitos do cidadão na fórma da carta, sem outra cxcepçao do que a dos 
casos de rebelliao c alta traiçao, e que se não pode se castigar pessoa alguma sero 
responder, ser ouvicla c convencida no juizo do seu fôro, e assim se decicliu. Por
tanto, o que s . cx.a o sr . Torres pede com a carta constitucional é aquillo mesmo 
que j á está decidido, e por isso ocioso, á excepção do absolutismo de se entrar 
por casa do cidadão e devassai-a sem motivo nem prova alguma, como se fez no 
dia 22. Castigue-se o delinquente, nao haja perdões, nem contemplações, mas 
observe-se a cart:1., e é o que se requer. N'estes princípios fundado, é que eu 
digo que este governo está promovendo a anarchia e o despotismo, não querendo 
seguir a lei , c paralysando suas providencias com questões de capricho. 

Po.rtanto rogo, peço e requeiro que se acabem estas questões, que se I·eco
nheça que o ex.mo sr. presidente tem "Voto de qualidade, como lhe é permittido 
por lei e rasão, e que não mostremos ao publico a disco1·dia c fraqueza em que 
está o governo com taes empates ; pois que ningucm é obrigado a ceder elo voto 
que a sua consciencia lhe clictar, mas tambem está obrigaclo a submet ter-se a 
uma auctoridade, e por consequcncia _protesto contra aquelles que negarem ao 
cx.mo sr. pre idente a qualidade ele seu voto para que respondam, não só perante 
sua magestade, mas igualmente á opinião publica, este jtúz recto que decide as 
questões com toda a imparcialidade, e l'equeiro que vá esta minha resposta á im
prensa com a indicação c protesto :1 do cx .mo sr. Torres, e que se imprimam quanto 
antes. =João José da Cu?-!ha Fen·ctzJ membro da jtmta. 

Foram ela mesma opinião Sebastião Drago V alente ele Brito Cabreira c Ale-
xandre 1\Iru·tins Pamplona. · 

Seguidamente apresentou-se o seguinte 

Protesto 

Protesto contra a moção que acaba ele ler s . ex.a o sr. Ferraz, porque 6 um 
sophisma, e vem a ser o caso : o governo ·interino governou como capit?i.o ge
neral desde o feliz dia 22 de junho de 1828, até que no dia 4 c1e outubro, dia em 
que, por fu.lta de c6rtes, foi pela camara c officiaes militares organisada esta junta 
provisoria, na conformidade da carta; capitulo v, artigo 92.0

, a qual governa em 
nome da nos a augttsta rainha a senhora D . Maria TI, na conformidade da mesma. 
cart.1., e por este motivo nada vem para o caso as leis que s . ex.a acaba de citar, 
porqtte todas sao dirig·idas a tribunaes infm·iores a este governo . 

Sala das sessões no palacio da j unta provisoria em Angra, 25 ele maio de 
1 .. 9 . =José Antonio da Silua To1·?·es; membro da mesma junta. 

Declarou ser de igual opinião Pedro Homem da Costa Noronha. 

* 
Quanclo o ministro da soberana do Portugal teve conhecimento ·de factos tão 

prejudiciaes para a causa da liberdade, escreveu os dois officios seguintes, que 
chegaram ao seu destino, como se vê pelas datas, depois da clissolução da junta· 

O.flicio 

DL mo e cx .mo sr.-Foi presente a s-q.a magestado a rainha minha senhora a pa:·
ticipação ·que .v. ex;. a lhe dirigiu em data de 10 do corrente, expondo a nolencHl 

1 Tiveram leitm·a na sessão de 24, c eis-aqtú os seus termos : "Proponho que se ponha jtí. 
em pratica por tempo de trinta dias o que determina. a carta constitucim1al no titulo vw, ar
t igo 145.0 , § 34.0 , que principia assim: "Nos casos ele rebellião ou invasão de inimigos,. Reco· 
n heç.o urgente esta minha í.nclicação, c peço que seja lançada ua acta. Sala das sessões,, etc.
« Protesto contra a disposição que se tomar u'csta mesa em oppo ição á execução do aTtigo 145.~, 
§ 3-±.•, Telativamen te aos crimes de rebellião contra os legittroos direitos da no sa adorada rai
nha a senhora D. Ma1·ia. IT e contra a ca1·ta constitucionaL Cuja execrrc:ão do referido § 34.• 
acaba de ser p1·oposta por mim em uma 4Jdicação que ap1·esentei por cscripto. Sala das ses
sõosn, etc. 
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e a~eaça com que foi tratado em sua propria casa no dia 8 do mesmo, e pedinclo 
providencias capazes de dar vigor e harmonia ao governo da ilha Terceira. Sua 
magestaele está cer ta elos importantes serviços. que v . ex.a tem prestado á causa 
da legitimidnele, o que já por varias vezes lhe hei communicaelo por orele~ ela 
mesma augusta senhora-. Todas as providencias necessarias para occorrer aos in
convenientes que v . ex. a refere, e para elefeza e · segurança d'essa ilha, estão 
dadas, e e cl~ esperar ~ue l)~Ocl~tzam o mais salutar effeito . Enü:etanto impo~·ta, 
nas actuaes cn'cumstanmas prmClpalmente, pospor 'todos os resent1mentos particu
lares e capl'ichos, ele qualque1' natmeza que sej am, com especialidade entre os 
tn.embros elo governo, porque ela. sua união e harmonia se seguirão os uteis resul
tados que se devem espenu·, e o triumpho final da causa ela sobeuna e da patria, 
em ?uj a clefensão todos nos àchUmos empenhados. São estes por certo ós pessoaes 
sentimentos de v . ex. a, e deve esforçar-se por commtmical-os a todos os seus col
~ga~, estehclenclo-os quanto possível a todos os portuguezes que pugnam pelos 

rettos de sua magestade e pela honra nacional. 
J Deus guai·de a v . ex.11 Lonclres, 27 dejtmho ele 1829.- Ill.mo e ex.mo sr. João 

osé ela Cun.ha·Ferraz. = 111.a'9·qw!-z de Palmella. · 

Offieio 

TIL mo e ex. mo sr .- Á vista ele todas as communicações officiaes e particulares 
que se têem recebido d'essà ilha, deve haver a maior confiança de que os seus 
defensores brit>samente rebatàm todas as tentativas que o governo usurpaclor faça 
para cl'el!a se apoderar. 

, Uma resistencia gloriosa serú. o facto ele maior i mr~o.rt~ncia, não só local, mas 
a~e extensivo moralmente á jttsta e santa causa da legttlmtclade em toclas as suas 

· cn·cumstancias . 
É, porém, muito certo que n'estes momentos de crise, em que o partido re

?elde, com tocla a força de que pócle elispor, vae apresentar-se sobre as costas da 
11?a, cumpre que a mais cordial harmonia reine entre toclos os portuguezes que 
11 eUa aguardam os inimig·os para os repellir. O exemplo da tmião eleve principiar 
~~s membros do governo e auctoridacles superiores. A soJ:l er~na e a ho~ra ela pa-
lta, a favor ele quem se tomaram as armas, elevem const1tuu· o excluslVo pensa
~dnto que domine os que pugnam a fõLVOr da mais nobre causa, que jama~s tem 
81 0 abraçada J.)Or povo algum. Se h~uver, como é ele esperar, tão desejada tmião, 
mutua e leal confià.rrça, certa está sua magestacle que a justiça triumpbará, e que 
08 ~esvelos que lhe merecem os seus leaes subclitos serão coroados por uma vi
ct0l'Hli de que .essencialmente depende o triumpho geral da causa da patria. Longe,. 
po~'ta~to, qualquer idéa de dissensão, sepultem-se quaesquer pretextos de ri.xas 
~- tncl1sposições particula1:es . Se houver emulação, seja a que é propria dos espi
l~os portuguezes, a ela honra e da gloria, cujo resultado será a exaltação ela nossa 
a orada soberaúa e a ventm·a da patria. Espero que v . ex.a, e todo o governo, 
f.enetrados d'estes ·mesmos sentimentos, se esforçarão .activamente em os geB,era
tsar, de modo que se tornem os unicos dominantes, t endo sempre em vista que 
~ f~lta de accordo em tão seria oonjt~ctma traria comsigo a perdição e a ruina 
a lllustre empreza em que nos en1penhá.mos . . 
I Peus guarde a v . ex.a Lonclre.s, 29 ele junho ele 1829.- lll.mo e ex.m0 .sr. Dio

c ectano Leão Cabreira. = l)![ct?·quez de Palmella. 

,;r. 

c· i:_ mais documentos que seguem explicam bem a marcha cl~s negocios, prin
tpa ente na parte relativa á correspondencia cliplomatica. · 

' . 
O:rde1.n. do dia 

sr. Rep_artição d~ ajudante general em Angra, 30 de junho de 1829.- S. ex. a o 
governador e capitão gener~l manda declarar o seguinte : 
1. 

0 
Encan egaclo ela direcção geral elos trabalhos de fortificação e dos telegra 
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phos, o sr . tene11te coronel elo real corpo de engenheiros Eusebio Canclído Cor
deiro Pinheiro Furtado. 

2. 0 Encarregado da direcção do trem e laboratorio, o capitão do regimento de 
artilheria n. 0 4 Antonio José da Silva L eão. 

3. 0 Inspector de transportes e viveres, o sr. ch. corregedor de Angra, :Manuel 
J os6 de Meirelles Guerra. 

4.0 Auditor da guarnição d'csta ilhal o bacharel sr. Francisco de Magalhães 
Coutinho. 

5.0 Extincta a commissão da fiscalisação dos arsenaes r eaes . 
6.0 D esonerado da direcção das obras da bahia de S. Matheus, o sr. tenente 

coronel de artilheria J oaquim Pereira Marinho i. 
7. 0 D esonerado ela inspecção das obras reaes e transportes, o sr. coronel do 

real corpo de engenheiros José Roclrigo de Almeida 2 . 

8.0 Determinas. ex.a que todas as requisições para transportes sej am ele ora 
em diante apresentadas na repartição do quartel mestre gene1·al, pela qual se ex
peclirão as ordens para serem satisfeitas, e que nos clistrictos militares todas as 
requisições sejam feitas })elos r espectivos commandantes ás auctoridades com
petentes . = Baptista) tenente coronel. 

Orde.rn. do dia 

Repartição do ajuelante general em Angra, 1 ele julho do 1829.- O ill.mo _o 
cx.mo sr. governaclor e capitão general mancla publicar a nova divisão dos clistl'l
ctos militares c os nomes dos seus respectivos commanclantes : 

1.0 clistr.icto. D esde a porta de S. P edro até á margem direita ela ribeira do 
Testo- o sr. coronel de milícias D omingos de Mello Brcyner. 

2 .0 A esquerda d'es..sa ribeira até á direita da Ribeira Secca - o s"r. coronel . 
ele milicias Francisco Soares Calcleira. 

3. 0 Esquerda da ribeira Secca até á ponta de Santa Catharina elo Cabo da 
Praia - o sr. corou 1 de milícias José Maria de Barbosa e Abol"im. 

4.° Forte de Santa Catharina do Cabo da Praia inclusive até ao forte doEs
pírito Santo inclusi-ve-o sr. major ele caçaclores Manuel Joaquim ele Menezes . 

5 .0 Descle o forte do Espírito S.anto inclusivé até á Gualva inclusive-o sr. te
nente conmel de infanteria P edro José Frederico. 

6. 0 Da Gualva até ao pico ele Martim Simão, sobranceiro aos AltaTcs- o 
sr. tenente coronel de cavallaria José da Fonseca. 

7 .0 Desde o pico de Martim Simão até ás Cinco Ribeiras inclusive- o sr. ma
jor de infanteria Amaro dos Santos Barroso. 

8. 0 D as Cinco Ribeiras até ao portal de S . P ech·o- o sr. tenente coronel de 
infantaria Emygdio José Lopes da Silva. =Baptista) tenente coronel. 

( 

Oflicio 

(N.0 8B reservado) 

Ill. mo 'e ex. mo sr.-Na entrevista de ror. Z ea com ·lord Abcrdecn, que toda foi 
relativamente aos nossos negocies , disso lord Aberdeen que tinha chegado lorcl 
Strang:ford, qtte ainda o não tinha visto, mas que sabia pelos despachos que 0 

imperador tinha desapprovado completamente o proceclimento do matquez; ele Bar
bacena nos ncgocios ele SLla alteza a senhora D. Maria da Gloria, a ponto d~ 0 

manclar retirar e mandar outro negociador, que por ora não chegou, e que o 1m· 
perador tinha dito na abertura da sessão ordinaria das camaras que não abando
naria os direitos da senhora D. Maria da Gloria, e que não transigiria co.m a 

1 Em 7 de julho foi nomeado ~ommandante da fl.rtilheria d~ castello ele S. João Baptist:t, 
continuando no exercicio de tenente rei do mesmo castello, mas dispensando-se-lhe o comm~ndo 
das companhias de sapadores, que passou interinamente, com o do batalhão de linha da ilha, 
para o major .Antonio da Costa. e Sih"a, mais tarde barão e visconde de Ovar. . 

2 Sete dias depois incumbido da direcção das obras dos quarteis militares e outras que se 
lllC designassem. 
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tlsurpação; porém, que nem as circumstancias do Brazil, nem a sua disposição 
pessoal, permittiam fazer-se a guerra. 

Disse-lhe mais que, relativamente á nossa negociação, ele Portugal é que. se 
devia adiantar, empregando aquelles meios compatíveis com a sua segurança e 
que mostrem o caracter humano e docil de sua magestade, para assim se poder 
reba;ter esta agitação em que se tem procurado pôr a opinião publica que) em um 
governo representativo, embaraça a marcha das deliberações . . 

Mostrou-se bastante r esentido pela detenção em prisão dos marinheiros ingle
ze.s, sem se ter .adiantado o seu processo ou feito saber ao menos qual era o seu 
cnme: isto quànclo este governo tinha dado as providencias necessarias pa.ra ser 
castigado o commanclante elo brigue Vigilante, sem indag·ação alguma mais elo que 
a communicação que recebêra elo facto . Sobre o que reflectiu a mr. Zea, repetin
cl.o -~e isto, que se teria preenchido muito melhor o fim ele evitar procedimentos 
snn1lhantes ela parte elos marinheiros, se se tivessem entregado os presos ao go
Ver~o inglez com a declaração 'dos seus crimes para elle os castigar, pois que tem 
lilQlto mais meios de os p1.·evecir, não só em Lis.boa, mas em todas as outras 
partes e costas, e que tendo ma,is esta p~·ova de cleferencia não deixaria de o 
fazer. 

· Aproveitou mr. Zea, com muita destreza, a occasião ele lhe fallar em cú~tar
nos ~ ver, em que conveiu, reflectindo, porém, que tudo quanto clepencla ele com
rnunleações ou respostas officiaes deveria ser feito por elle mr. Zea como ministro 
l!~conheciclo ele uma potencia medianeira, isto, a meu ver, a fim de poder a nego
Ciação ser ostensiva e legal em outro ataque elo parlamento. 

Deus guarde a v . ex.• Londres, 1. 0 ele julho ele 1829.- ntmo e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem. = Viúonde de Asseca. 

Officio 

(N. 0 8G reservado) 

Ill.1110 e ex.mo ~r . - No dia 29 recebi os officios reservados n. 05 159, 160 e 161 
trazidos pelo paquete Bmmble. 
. Em c'tlmprimento das ordens ele el-rei nosso senhor, que v . ex: . a me commu

iltcou no offieio reservado 159-A, e existindo as rasões que nos o:fficios antece
dentes tenho repetido, pedi ,ao ministro de sua· magestacle catholica n'esta côrte, 
( 110 se quizesse encarrega1~ ela reclamação ela protecção cl' est.e governo para Car
os ~'fathias Per~ira, no Rio ele J aneiro, para o que lhe clei conhecimento elo mesmo 

ofiicto e m11a tmducção em francez. Este ministro prestou-se immediatamente com 
~q[l elle interesse por todos os' nossos assuinptos que em todas as occasiões faz 
111~ 1lbitavelmênte conhecer . 

. Teve uma entrevista para este effeíto com lorct Abercleen, que lhe deu a se
â~~te resposta : que o principio que estabelecia aquelle officio, ele não existir a 

~ cnlclacle que -em outro tempo elle tinha ponderado sobre este mesmo objecto, 
e~ a pouco exaÇ!to; que por estar a negociação ele Podug·al mais adiantada do que 
n .a~uelle tempo, nem por isso as posições relatívas tinham mudado emquanto á 
:~trtcta neutraliclade que este govern.Q mantem; que não reconhecendo um minis
~0 de Portugal aqui, menos poderiam prestar protecção a um agente elo mesmo 
c·~:~7e1~0 no Brazil; que se t;ste agente fosse encarregado de mna missão ele con
, a~ttaça~ entre el-rei e sea aagusto irmão como ele expressões ·de consideração, 
te ençao, etc., ele um irmão mais moço a seu irmão mais velho, n'este caso, e 
a nclo conhecimento elas suas instrucções, este governo prestaria toda a protecção; 

110
CJ!ue lillr. Ze~ disse logo : n' esse caso não só protecção, mas até responsabilidade, 
q~1e convem lo!l"d Aberdeen. 

pa 't~dm.o pel0 teor elo .officio julgo a clausula ela proteeção inclispensavel para a 
n~ 1 1 a ele Carlos IVIathias Pea:eíra, ele accorclo com. elle e com mr. Zea, parece
es: que. não deveria pa1·tir, fazendo-nos muito peso as reflexões judiciosas que 
co e nl_timo fez, ele que a partida, alem elo risco pessoal que corria, tinha o in
lu ll Venle?-te , ele clar suspeitas . a este governo ele se pretender, sem seu conheci-

ento, fazer por outro caminho a negociação em que elle se tem empenhado e 
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que se acha tão adiantada, e que este ciwnc, no e-stado actnal ela negociação, 
atrazava-a muito. . 

CaJ:los Mathias, á vista cl'isto, desejou partir logo pM·a Lisboa, para ir rece
ber mais promptamente as ordens ele. sua magestacle; mas não me sendo possível 
.peclir a demora: elo paquete, e não podenclo partir hoje, co~1ta fazel-o pelo primeiro 
paqucté. . , 

Como mr. Zea escreve a D. Joaqmm de Acosta, diz;enclo-lhe o resultado ela e~
trevista com lorcl Aberdeen sobre o objecto, com recommenclação ele dar conheci
mento a v. ex.\ pela sua exposição v . cx.a poderá corrigir alguma falta de exa
ctidão elas mesmas expressões sobre a materia, devendo mais depressa ater-se 
ao d'elle, mr. Zea, pelo ter havido direciiamente, . 

Si:r Henry Chamberlain está melhor; cortou-se.lhe uma parte do dedo do pé; 
ha de, portanto, tex demora o seu rf)stabelecimento, mas o governo deseja muito 
c1ue se effectue logo que seja possível, e no emtanto não nomeia outro agente .. 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 1.0 ele-julho de 1829.-m.mo e ex.mo sr. VIS

conde ele Santarem. = Visconde ele Assecct, 

Sentença 

Accorclam em relação os da alçacla, etc. Visuos estes autos, que; na conformi
dade elas ordens elo mesmo senhor, se fizeram summarios aos réus Manuel 'fei
xeira Leomil e Ignacio lVIoniz Coelho ela Silva pelo accordão fi . 90 e pelo ele 
fi. 940 quanto ás culpas acrescidas, testemlmhas da devassa appensas, interroga
tm·ios e allegações de direito, fL 420, 573, 942 e 967, em que deduziram a sua 
dE)feza e documentos, que a bem cl' ella produziram : · 

Manifesta-se pelas ditas devassas que1 entre os perversos e malvados, que 
ousaram conspirar perfidamente contra a legitima auctorià.ade, que o mesmo au
gusto senhor exercia n'estes Teinos e seus domínios, de que se fez especial men
ção no accordão fi. 701, se distinguiram formalmente os sobredito~ dois réus 
lJela maneira com que ajudaram a nefanda rebellião e pela 1Jarte activa que n'ella 
tomaram, 
. :!Yiostra-sc, quanto ao réu Manuel Tei:l(eira Leomil, que, sendo tido, ·havido e 
reconhecido em todos os tempos por um revolucionaria muito exaltado, como ju
ram, pele conhecerem, as testemunhas da devassa de rebellião tirada em Lamego, 
n .08 221 23, 24, 25,_26 e a Teferida por esta a :13.. 13 elo appenso 69. 0

1 passotl a 
bandear-se e associar-se com uma quadrilha ele revolucionaTios do seu mesmo lo
gar e concelho, e de outras partes, os quaes armados se reunialll clebaixo da in
:B.uenoia .e clirecção elo réu em sua casa durante a rebellião, fomentando-a e pro
movendo-a n'aquelles dist~·ictos e ainda antes cl'ella rebentar n'esta cidade, sendo 
o réu o chefe e principal influente cl'esta infame quadrilha, cujos criminosos pro-. 
jectos e diligencias, posto que não tivessem o effeito que desejavam, pela prese;nça. 
ele algumas tropas fieis e das auctoridacles residentes n'aquelle tempo na proxuna 
ciclacle ele Lamego, toclavía foi bem notol"io, segtmdo juram algttmas das ditastes
temm1has, que o mesmo l'éu e seus socios só esperavam p(.lla approximação elos 
rebeldes de Moimenta da Beira e Vizeu, para pôr em pratica o seu detestavel cle
signio e consummar o seu horrendo crime, fazendo rebentar a rebellião entre aquel
les povos, que procurav11 :revolucionar {t testa cl'aquelle bando ele revolucionarias 
armaclos, qu~ trataram ele reunir-se ~Los rebeldes d'êsta ciclacle, como juram tam- · 
bem presen01acs as testemunhas n .0 27 e letra C, a fi. 13 v. da dita clevassa de 
rebelliao timda em Lamego. 

Mostra-se mais da que se tirou em Rezende, tambem appensa pelas testemu
nhas dos n. 0 ~ 2, ~0, 14;, 15, 20, 21, 23 e 26, que o réu asso.ci11élo com sete elos 
ditos revolu01onanos da sua freg·uezia ele Cambres, se dirigiram 110 concelho de 
Rezende, no mez ele julho ele 1828, durante a rebelli~io, e ali se ajuntára e fre
qltentára; outros revolucionados cl'aquelle clistricto, que declaram as mesmas tes
temlmhas, e formanclo todos um corpo armado foram vistos pelas dos n. os 2!1: e 2~, 
junto á capella ela Senhora elo Allivio, pelas dez da noite, com as anuas ensal'l· 
ll1aclas, sendo o réu reconhecido n 'ess~ sedicioso ajuntamento l)ela testemun:ha 
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n. 0.N21, que com elle fallou e logo desconfiou ele tão inesperada e suspeitosa re-
umao de gente armada. . 

, 1Yiostra-se tambem pela devassa ele r ebellião tirada no concelho ele Ferreiros 
ele T enclaes, appensa pelos juramentos elas testemunhas n . os 1, 6 e 36, que o mesmo 
réu, no dia lo de junho á noite, chegára com o dito bando ele revolucionarias ar
mados ao sitio do Souto, a casa de João da Silva, apparecendo elle no diá 15 á 
lU!t:r~·em elo rio Douu·o, elirig indo-s·e a esta ciÇ!.a,de, que estava então em formalre
belhuo ; e eleix:aram ele proseguir o seu per:fi.do ê deliberado projecto, porque lhes 
obst~u a fidelidade e energia dos povos que cl0fendiam valorosamente a caúsa de 
e.~-re1 nosso senhor, especialmente as guardas· elo capitão mór ele Boassas e elo ele 
S1nf~es, projecto · cúminoso assaz manifesto e como tal geralmente acr editado, ele 
que JUram tambem as testemunhas n . 0 26 e a referida por esta a :B. . 13 ela de
\Tassa ele Lamego e as de n. 0 5 10, 14, 15 e 23 da ele Rezende, acrescentando al
gu:nas cl'ellas, que juram .presenciaes, que o r éu com seus infames satellites, de
P01S ele r etrocederem, continuaram a andar armados, emquanto durou a nefanda 
rebellião cl'esta cielade. · 

Consta, finalmente, pelas devassas tiradas no juizo ele L amego e Armamar, 
<Jille se acham a})pensas pehts· t estemunhas dos n . 05 6 e 72, que o réu era frequen
t~clo em sua casa por inclivicluos r evolucionarias, que cl'ahi s~íam a1:maclos, clanclo 
Y1vas sediciosos e insultanelo os r ealistas. A certidão authentica elo appenso 11. 0

, 

)Unta á devassa ecclesiastica de L amego, mostra igualmente ' os immoraes senti
lllelltos e clepravaclas opiniões elo réu, que com refinada hypocrisia, em seu nome d ~e out~os liberaes cl'aquclle elistri~to , no anno de 1827, representou ~o governa
h ~r elo b1spado de La~ego a necess1claéle de Temover o cura ela fregueZla de Cam-
1res, Bernardo Antomo . Alves, por aquelle mesmo systema de lealdade á causa · 
c a realeza e da monarchia, de que o 1~éu se mostrou sempre fatal inimigo . 

. Defende-se o r éu, tanto no~ seus interrogatorios como nas allegações ele di
reito, negando haver-s e armaclo no tempo ela r ebellião, não obstante que então se 
a~lllaram todos os povos, até por ordem elas auctoridades . Confessa, porém, que 
~ 81'a casa era frequentada por alguns d'aquelles indivíduos, que declaram as t es· 
e:mnnhas ela 'culpa, que nos interrogatorios se lhe nomearam, acr escentando a 
~oarctada, que a sua casa em toelo o tempo era franca para os seus amigos e pa
~eutes que ali costumavam reunir-s e em entretenimentos lícitos; conversando e 
~gaudo; e, não se atrevendo a negar que os ditos inclividuos andassem armaelos, 
f: eclara que algtm:S d' elles eram caçadores e usavam ele arm~s caçaeleiras; que os 
~ctos anteriores á r ebellião, por elles pn~;tieaclos, lhe não pocliam ser imputaelos, 
~tsto que ·se ~ecolhêra á sua casa depois cl~ me~ma ter r ebentado n'est~ ciclad~. 

011fessa ter tclo a Rezende e encontmclo ah mmtas IJessoas que se haVIam retr-
ra l J · 
, c ° CLe L amego e outras partes, e que diziam pretenderem ir para o Porto por 
sere:m perseguidas nas surus terras ; lJOrém, pret ende col01·ar esta digressão com â pretex:.to ele mer~ vis~ta el e civilidade, qtle fôra p<tg·ar a alg1..ms collegas seus, 

~ ecluraudo que er am seus familiar es aquelles homens armaclos que o acompanha
~alll. E sendo interrogado sobre a reunião em que foi encontrado j 1..mto á capella 
c a ~enhora elo Allivio, ele noite com as armas ensarilhaclas, facto que não era 
;oss~vel negar á vista elo circumstanciaclo juramento da testemunha n~ 0 21, pre
n~l1Clal ~ ele facto proprio, t entou o réu nas respostas que deu ás peTgnntas feitas 
d. esta Cldacle clesfigul'ar aquelle criminoso ajuntamento, dizendo que em um dos 
jtl~s ela sua demora em Rezende fôra com mtúta gente armada na compallhia elo 
r~b da terra e de outras })essoas para a borda do rio Douro, a fim de r epellir os 

· n .e
1
ldes voluntarios do Porto, que por um rebate. falso se diziam per seguir o ge-

era Fra d . f: . \.. n.co, e nega to os os mars actos que a este se segturam. 
te E, porém, toda esta defeza improcedente por direito, porque deixa subsi~ten
res tos Juramentos de tantas ~estemunhas, quaes as que ficam apontadas ele di:f:fe
se~ ~s c?ncelhos, sendo inacred. itavel e .até r epugnante · que todas ellas poclessem 
ta 

1 
•• 
1nflm~la~ pelo espírito ele vingança e inimisacle 1~estlitante d'aquella r epresen

p~ao 110 JUizo ecclesiastico e1e Lamego, e não podendo equivocar-se com um mero 
c~ ssatempo e entretenimento ele sociedade aquella r eunião e frequencia em sua 

sa de hon1ens armados e notoriamente conhecidos como rcvolncionarios, os quaes, 



432 

juntos aos que o acompanha1•am, formaram uma sediciosa escolta de trink'l homc~s 
a rmados, entre os quacs o réu foi visto no siti9 e hora suspeitosos, sendo visi
velillente falsa a coarctacla de ser este ou outl•o qualquer ajuntamento, em que o 
réu então figurasse, destinado a repcllir os rebeldes e a auxiliar as tropas fieis. 
Porquanto nao era possível que aquella testemunha n .0 21, sargento mór das or· 
clcnanças ele um districto vizinho, .empenhado como tal na clefeza d'aquelles sitias , 
deixasse ele conhecer o verdadeiro espil•ito de uma tal quadrilha, o que bem rc
conhcccu, como indica em seu juramento, concordando com esta a ele n . 0 6 ela de
vassa ele Ferreiros ele Tendaes, que declara expressamente que aquelle banclo 
armado procurava reunir-se aos rebeldes elo Porto, IJara o que se approximára á 
mm·gem do rio Dom·o, ~ com a ·primeira da mesma devassa, que os viu chegar 
na noite cl'esse mesmo clta 16 de junho ao sitio do Souto e casa de J oão da Silva, 
o que tuclo manifesta a direcção crimínosa que levavam;- mostrando-se por estes 
factos, que se acham provados, que o 1•éu consei•vou,, até que foi preso, aquelles 
mesmos sentimentos revolucionarias e perniciosas opiniões, que j á no anuo de 
1-827 havia indicado na dita representação feita contra o seu pai•ocho, que nas 
primeiras pergtmtas confessa te1• escripto e assignaclo na qualiclarle ele deputado, 
que então era elas côrtes, concebida no espírito vertiginoso cl'aquella epocha . 

.r enhum yalor Qncerram para a defeza elo réu os documentos que produziu 
desde fi.. 953 até :ij . 961, nos quaes algumas auctoridacles e camaras dos concelhos 
vizinhos attestam o facto notorio ele não haver r ebentado a rebelliao n'aquelles 
districtos ; porquanto, se o espírito elos povos se não pe1'Ve1•teu, se elles conser
·varam a devida fidelidade apesar elas suggestões e esforços el 'esses revoluciona
Tios armados, que o réu dirigia como chefe para fomentar e propagar a rebellião, 
nem por isso deixam de ser imputaveis ao réu os factos criminosos , que lhe :fican1 
provados, e pelos quaes deve ser conclemnaclo nas penas ela lei . 

Quanto ao r éu Ignacio lVIoniz Coelho ela Silva, que foi aapitão do r egimento 
de milícias da villa ele Guimarães, prova-se pelas testennmhas ela devassa ele re
bellião tirada na dita villa, appenso 87 .0

1 n .0.s 1, 2, 3 e 15, que -o réu, em log·M' 
de segtür o partido da honra e ela fidelidade, como fez o seu Tegimento, o fez 
tanto pelo contrario, que pegou em armas para sustentar a causa elos rebeldes.- e 
impediu os seus soldaclos para que se não r eunissem ao seu r egimento e os indu
ziu a que seguissem com elle o infame particlo da rebellião, o que consegcüu ; e 
depois de bandeado com os 1•ebelcles voltou áquella villa, aonde commetteu as 
maiores atrocidades, as quaes explica a dita testemunha n.0 3, declarando em seu 
j tlramento que os mesmos rebeldes perseguiam os realistas, roubando-os e lan
çando fogo ás suas casas, oomo suocedeu á do proposto, acrescentando as outras 
testemunhas dos n .0 s 6, 8 c 15, que o r éu era um exaltado constitucional, cabeça 
ele motim e inimigo de el-rei . . 

:Mostra-se mais pela devassa ele r ebellião a que procedeu o corregedor ela cltta • 
comarca, appenso 13.0

1 o pelas testemunhas elos n . 0~ 111 e 120, esta referida pol' 
aquella, que o I•én, havendo seguido o partido elos rebeldes, os acompanhou ?a 
sua fLtga para Galliza, pois que o viram chegar preso pelas oi•clcnanças fieiS, 
qtle o conduziram clescle o Gerez até o entregarem aos solclaclos chu policia, os 
quaes o levaram a Salamoncle, aonde estava o seu regimento, e ahi tomou eonta 
cl'elle a Feferida testemunha n .0 120. · 

Prova-se tambem pelas devassas de arrombamenfos e roubos, tiradas pelo 
j tüz ordinario elo concelho ele Cabeceiras ele Basto, nos appensos 15.0 e 17 .0 , que 
na noite ele 8 p~ra: 9 ele· j~mho ele 1828, havendo-se r eti1•ado as tropas loaes elo 
general ela provmma elo Mmho, D . Alvaro ela Costa, no dia 7, la1•ganclo as suas . 
posições n'aquella comarca ele Gt1imarães para se reuni1• ás outras divisões rea
listas sobre o T amcga, se aproveitaram os rebeldes cl'esta oacasião para occup~
rem aquelles concelhos, p1•opagarem a r ebellião e vexarem os pealistas coiDO fj
zeram na roferi~la noit~ , em que uma força ele cento. e tl'inta bayonetas, 'compo!ta 
de soldados de mfanterta n . 0 21, caçadores n. 0 11, algumas milicias de GuiiDara~s 
c voluntarios ele Fafe, todos l'ebellados, conduzidos pelo major lVIoncada, elo regt
mento de milícias de Braga, e pelo r éu, depois ele haverem arrombado e saqueado 
a casa ela Pocariça, ele Francisco .José Loite Rebello elo Magalha.os, elo mesJ11° 
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: concelho, invatliram o 'mo steiro elos p~tclres h en eclictinos tle Refuyos tle Ba.sto, que 
fo~·an~ obrigados a abanclonal-o para fugirem (L fLu·ia e in., ultos dos rebeldes, que 
prmctpalmente se diri giam contra elles, para o que até lcvavan1 palmatorias, alem · 
d~s anuas; e não obstante haver em sido hem r ecebidos pelo s familiares elo mos
ten·o ~ hosp eclados decentemente, passaram com inaudita fer eza e perficla cob~rdin, 
aJ prattcar os mais criminosos excessus, presenciaclos pelas t estemLmhas elos n. 05 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 16, quaes foram maltrata!• os 01·eaclos qq.e os serviam, 
~un:ombar as cellas dos r eligiosos, especialmente dos que r eputavam mais affectos 
.á r ealeza, r0ubar e saquear as ditas cellas e olltr•as casas ele hospedarias, eutrou
x.a~clo alf'aias ele oiro e prata, r oupas e out1•os moveis ele valor, com os qt~aes se 
re~n·aram na manhã elo dia seg·uinte, levanclo os roubos em cargas e ás costas ele 
paJzanos, na importancia ele muito mais ele 400;){000 r éis, como declaram as t es
temunhas. E supposto que das mesmas se n ão prova que o l'éu praticasse os ditos 
a~'l'ombamentos e roubos e que d'estes se aproveitas se, comtuclo, estando ple'Q is
snna.mcnte provaclo que elle f~zia paPte cl 'aquella infame quadrilha l'ebellada, e 
qtte e~·a um dos seus commanch•ntes, com os quaes foi visto chegar á porta elo 
lllosteu·o no fim ela tarde do dia 8 de j Lmho e na manhU elo cli ~t seguinte, em q ne 
t::vlUbem foi visto pelas testemunt1as n. us 7, 20 e 27, e pela de n. 0 30 ela devassa 
de rebellião tirada pelo juiz de fóra tle Basto, appenso 16. o, não pó ele deixar ele 
ser llluito imputavel ao 1•éu es te vergonhoso insulto e cletestavel crime. . 

. Prova-se ultimamente que o réu, não só se envolveu nos referidos factos cri
l11Lnosos, mas tambem foi visto em outras partes unido aos r ebeldes, st~s tentanclo 

· '001U elles a oausa da reb ellifio, oomo jum a testemunha elo n . 0 4 ela devassa do 
concelho ele lVIontelongo e as dos n. os 15, 16, 17, ·so e 42 da outra devassa, ap~ 
penso 16.0

, a que proceeleu o jlLiz de f'óra ele Basto, mostrando-se por todas e 
pelas mais já apontadas, e que jumram nas devassas de Guimm•ães e Cabeceiras 
de Basto, que o réu se b&ndeo n cmn os r ebelcles , seguiu o seu infa.me pal'ticl o e 
conunanclou tropa rebellada ; que na manhã do dia !) de junho obrig'Olt a pmticar 
Üs autos de acclamaçfio e rebe Llião , q uc effectivamente se formaram r:to Couto ele 

efoyos e nos concelhos el e Abbaclim e Uabeeeiras el e B.1Jsto, sendo o mesmo réu 
por taes serviços despaohaclo pela junta nwolucionaria, denonünada provisoria, 
para tenente coronel do seu r egimento, como jtl!ra a t es temLmha n . 0 18 ela de
".a:r'a do juiz de fóra ele Basto e consta da gazeta. offieial elo governo rebelde cl'osta 
Ctcacle n." 22, elo appenso 19. 0 , fi . 70. 
· Allega o réu em sua defeza, a::~s im nas r espostas que deu nos diver sos inter
l'~gatorios que lhe foram feitos em Guimarães e n ' esta oidacle, como nas suas ra
:oes de di1•eito, que nunca pegám em armas no tempo ela rebelli ~io, nem seguira 
~ cat1sa dos r ebeldes ; ~ que· sendo ohamaclo p elo seu coronel no dia 2 ~ ele maio 
~ it:l28 á villa ele Guimarães, em que se manelaram r eunir as p raças do seu r e

gtrue~to, se aprompü'n•a o mesmo r éu e, effectivamente, mancUra reunir a sua c'om
,Panl'na ; l)Orém·, que o proprio coronel recus~;íra o s·eu serviço e lhe dera licen,ça 
pal'a ~~ r etirar a SLla casa e tratar ela sua saucle, e que n'ella estivera tranquillo 
~ Pactfieo até o dia 14 ele junho, em qtle partira p ~tra esta ciclacle a t11a.tar cl~s 
s~:u:s demandas; mas que, ao approx imar-se á mesma, caíra elo cavallo qbaixo no 
StttO ela Aguardente, e · que em todo o r es to elo elito m ez es tivera el e cama pot' 
Catlsn. .d~ quécla, a té qtle 'no principio elo jtllho seguinte, r eceianclo as hostilidacles 
{~le cltztam pmticava o exercito 1•estanraelor1 castigando os militm,es qtle encon~ 
Iava, s.e r eti1•ou no dia 3 .na companhia elas tropas rebeldes e ele muito povo que ;s seglllu, pt'ocuranclo clescobrü• alguma occasiã.o favoravel em que poclesse voltar 
;a~a sna. oasa e aproveitar-se do 1•egio indulto (que de nenhuma maneira lhe pó de 
f,~~ apphoavel); o que tLHlo conseguiu, e vindo já cl0 volta, no sit1o de Gaü·cez; 
01 a .,1n•eso no dia 6 pelas oYdenanças ele Ruiv~i.es . 

~l ' E, por•ém, affeetada e mentirosa esta defeza, que envolve a neg::ttiva absoluta 
d. a~ue~les factos criminosos que lhe ·ficam imputaclos, e n ão pócle ele modo algL1m 
g

1
,1ll

1nlnr o convencimento elos seus crimes, pl.'Ovados plenissimamente por t~io 
ll r~nc~e ·m1mero de t estemunhas presenciaes e outras que j tuam sob1•e factos ele 

0 Orteclade publica. · 
E aincl," é 11 d ,. que o mesmo r · u se ·apresentasse, como a oga e prova em S}ta o-

28 
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feza, n'aquelle clia '22 de maio ao s~u coronel em Guimar~Les, e ahi fizesse reunir 
oito soldados ela sua com}Janhia e fosse dispensaclo de commauclal-a, todavia não 
:fica menos provado que o. réu, em logar de prestar á causa ela realeza aquelles 
serviços que a sua situação lhe permittisse, o fez muito pelo contrario, pois jus
tificando por seu proprio facto a bem fundada suspeita elo coronel, se arrojou a 
segtiir abertamente a causa ela rebellião, armn,nclo-se para sustentai-a, inch1zinclo 
os seus mesmos soldados · para seguirem o partido elos rebeldes, e praticanclo as 
hoEJtiliclacles que ficam }Jrovadas. · . 

Menos podem aproveitar as outras futeis e inconcludentes coarctaclas de SUE1-
clefeza, pretenclendo achar contraclicções entre as testemtmbas que lhe fazem culpa., 
e os factos allegaclos ·para exclu\1-a, porque a demora n'es·ta ciclade desde .o dia 
14 ele junho em diante nfio envolve contraclicção alguma c~m os factos crimirwsos 
por elle anteriormente praticados. A inimisade vagam_ente allegada contra as tes- · 
t,emunhas não se prova, nem attento o grande numero cl'estas seria üwil provai-a. 
E, finalmente, inattenclivel essa arg1uela falta ele jurisdicçrio e competencia de al
gum elos juizes elevassantes, e esse lapso ele tempo em que foi tirada a devassa 
do appenso 15.0

, porque em crimes ele tanta gravidade e transcenclencia não p~
dem jamais prevalecer-esses defeitos ele formalidades, ali~ís justificados pelo mant
festo impedimento ela força rebellacla e elos tra.nstornos subsequentes, e até expr~s
samente suppriclos e sanados· na carta regia ele 14' ele julho de 1828; sendo, p01s, 
inattenclivcl e improcedente a clefeza elo réu, e achando-se legalmente provado o seu 
grave crime ele Tebellião e alta tr~üção, eleve soffrer as penas impostas pelas leis . 

Portanto, e pelo mais elos. autos, julgam o réu Ignacio lYioniz Coelho ela Silva . 
incurso nas penas ela ordenação elo livro v, titnlo VI; . e havendo-o por exautorac1o 
e privado de to!las as honras e privilegias de que gosava n'estes reinos, o co~
demnam a que com baraço e pregão seja conduzido pelas ruas publicas cl'esta ct
clade à Pl'aça Nova ela mesma, e em uma elas forcas que n'ella se acham levanta
das morra morte natural para sempre; e depois ele morto lhe seja decepaclru a 
cabeça e conduzida á villa de Guimarães, sendo ahi exposta pelo executor da alt~ 
justiça em um alto poste no campo do Tom·al por tempo ele tres dias ; e o con
clemnam tambem na confiscação e perdimento de toclos os seus bens, direitos e 
acções para o fisco e camara real, com effectiva reversão e encorporação na corôa 
elos de morgado, fô1;0 ou feuclo, constituídos em bens c1ue saíssem ela mesma co
rôa, qnancilo alguns tenha, na conformidade ela dita orclenaçfio e elo alvará ele 17 
de janeiro ele 1759. Ao réu lVIanuel Teixeira Leomil, ponderadas as qualidades 
ela sua culpa e as provas elos autos, o condemnam a que com bal'aço e pregão -d 

a ssistir á sobredita execução, e que depois seja degredado por toda a viela para 
o presiclio ele Caconcla, . com pena de morte se voltar mais a estes reinos, e o con
clcnmam igualmente na confiscação e perdimento de todos os seus bens para o 
fisco e camara real, na fórma acima clechtracla, e paguem as custas elos autos enl 
que a um e outro c:onclemnam. · · · · 

Porto, 1.0 clj:J ju1ho ele 1829. =P., Botellio = Calhei?·os =Dm~to?· Almeida=Cc~
sal Ribei?·o =Almeida Vctsconcellos = Seixas = Cct?·vc~lho = Dou.to?· Ab1·e·u = O?·daz. 

Circu.larl 

Ill. mo e ex. mo sr. -To elos os bons e honrados portuguezes tê em lamentado a 
deploravel catastrophe occorrida em Portugal no anuo proximo passado, onde1 ca!ll 
verg·onhosa quebra do antigo brio ele :ficleliclacle }JOrtugueza, uma facção impi~ e 
pmjura conseguiu pelos meios mais criminosos despojar o nosso legi:timo ret o 
senhor D . Pedro IV ela corôa que pacificamente possnia, e acclamar em seu la
gar o senhor infante D. lVIiguel, que por tantos e tão solenmes actos, geralmeJJ,te . 
notorios, havia repetidas vezes reconhecido e declarado não ter á mesiDa: corôa 
direito nem pretensão alguma. 

Desde que esta usurpação começou a tratar-se clescobertamente, Portugal telll 
sido governado com tocl~ a violencia e injustiça, proprias dos princípios e dos yro
cedimentos revolucionanos adaptados pela facção dominante . lVIais da terça parte 

1 Dirigida aos go,vernadores d:ts possessões ultramaTiuas . 
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do reino está em sequestro; a melhor, a mais honrada e a mais s?t porção dos 
port~1guezes acha-se presa, homisiacla ou emigTa.cla em paizes estrangeiros; .os as
sasstnatos jurídicos teem-se multiplicado ás mãos do algoz; acabaram todas as re
lações políticas entre Portug·al e as potencias europêas; o commercio está quasi 
de todo interrompido; e no interior elo reino nfLo se vê senão miseria e descon-
tentamento. . · 
fi. 9u~mdo começarani as llesgraças ela nossa malfachtch. pa~ria, sua m~gestade 

clehssrma o senhor D. Pecl.ro IV estava completando a mteua separaçao entre 
Portugal e o Brazil, dando por clefinitivamente verificada a abdicação ela corôa 
portng?eza a favor de sua augusta fi lha a senhora D . Maria li, hoje legitima rai
nha remante, como v. ex.u verú elo real decreto ele 3 ele março ele 1828, e man
d.anclo _para a Europ,a esta tão graciosa quanto amavel soberana. Pela fqnesta coin
crclen~ta cl'estas disposições feitas no Rio ele Janeiro com a qsl~l]Jação oomeçacht 
011

1- Lrs'~Doa, ficou sua magestaele inhibielo ele poder acudir aqs seus fiei;:; Sllbclitos 
~e Portuga~ co~n o pro?l.Rto remec~io 9-ue era necessario para p:vev_enir Q~ ~nales 

' 1?n1 que hao stdo oppnm1clos, e f01 mrster proceder a certos aq•anJOS pqhttcos e 
~ tplomaticos, indispensaveis para se debellar CQliJ. 013rteí-!a c1~ bonJ. resultf:).do a 
Isurpação, e restaurar-se a legitimidade do tlF'OIJ.O p~rfielamet').te lJ.SllrpaclQ. 

Chegou o ensejo de se obrar actiYan].~nte, e q, :Qivinn. PvoviclelfCÍa pepmittiu 
{~le a ~clelielacl~, banida ~e Portugal pela f~a~ão, se ve!tlgiasse_l)-as posse;:;.sões ul-
tanlarmas. A llha Tercetra, onde a m~cto:pclq.cl!'l da ramha legtb:qu_t tem s1.clo con

ltantemente reconhecida e acn,tacla, to:rno11ose o bahJ.arte !'ll:ll que o brio portug·uez 
la zombado ele todo. o poder ela ustl.)'paf~Ü'io, a qqal debalde envia pi.j,ra ali as for
i~s de qne' dispõe. o concle ele Villa Flor, gtle na rrercei~·a CQlllli).IlJ.l.cla na quali
b ~~le ele governador e capitãp ge1wral elas ilhas cl~s Açores, ·e uma numel'o.sa e 

htlha.nte guarnição, sEJ,lv~irfio a 1J.0m·a gacial!k~l, I'J>bpp.clo o camin4p pq,ra q tpmn-
p 0 completo da causa da justiça j;) da legitimidade. · 
l O reino ele Angola, pela s1~a ~SÍttJ.ação geogmphic[J. e p!3la conh13cidq. lealdade 
c 0b portug;ue7.1es que ali habitam, está destinado para segt~ir immceliatam!3nte trio 
110 re exemplo, au:J,cla que não com ignaes clifficulclacles, no que v. ex. a Jta ele dar 
noya prov::J. do SE\11 patnotisnJ.o, e elo zêlo, mqor El :ficleliclf!.cle que em todo o te).TI.po 
anunou os pot:tq.gtteíjes no serviço ele seus legítimos soberanos. 
n H:avenclo,me·, pois, a rainha fidelíssima a senhora D . .1\ifaria TI, minha senhora, 
q~llle.~clo seu, IIJinistl:o e sec:vetwviq ele estado, en].qnanto se não ÍIJ.stalla a regeiJ.cia, 
A.J:. J_<t se aal}.a nome~d.a para en~ sell real nome gov~rnar os I'einos de Portq.gal,. 

barves e smls elorn.mws·!, é a mesma senhora· servtcla orclenal' qqe v. 04. ", logo 
q~e fecehel! esta, faça proalamar em todos os logares elo set]. governo os legítimos 
:o~nal].feviveis direitos ela mesn1-a. at~gqsta senhora, fazendo· lavrar de tqclo a~tos 
8 

~ll.fl:J.es, e tomando tod<'\IS as mediclq,s que a p:vudencia (!>COIJ.S!'llha para que 1sto 
c~t ~Çf!. aon1. a unanimid~de e tra.nquillielaele COJ+Venientes; <:: outrosirn p:voam:e ex:. 
q

1 
a1

' lfOs povos o nobiJ.'e enthusiasmo qtle meJ.'OCe Ui'o jtlsta causa, veprimindo por 
a~lantqs meios estiverem q,o seu alcance qual9uev opposiçfto Oll tentativa COliJ. qLJ.e 
e 1UirJ. IrJ.al intencionq,clo tlqei:v~ contrariav o inteiro cumprimento cl'esta real ovdem, 
gui~zenclo subir á presBIW!!> Q.e s1.1.a ll].~gestacle os nmi).es dos que mq,is se cli~tin
Set~ ~~01~0 mesmo cmnprimeiJ,to, para. recebereli). ela req,l munifioellClia o p~remlo clp 

con ~qa IIJ.agestacle ordena t[J.nJ.bem que sejam ren:J.etticl.os a v . ex. a os in{pve~sos 
que \ant~s cl1.1- relação ju.nta, ~~signacla por J o~~ é B~lbino ele Barbos~ e Araujo, e 
dar he recom1nencle mm posttlvamente que nao clet~e passa1~ occast~o q,lguma ele 
Pon rart.e a _sua magestq,cle de quanto for praticando, podendo remettev a corves, 
l3a)~7nclacltr~ctamente a esta cidade de Lot'].dJ.•es, O'Q. pelo ÍIJ.termedio de Joãq 
cõr\e s~a :iY~orena, consul geral e interil).o encat•vegaclo ele IJ.egocios ele fortugal ~1a 

Tr o Rr? ~e Janeiro . . 
~011801 an_~mlttrnclo a v. ex.a as reaes orclei).s clEl suq, magest&de, tel'.!'JÍ em breve .q, 
que -v açao u ele levar á soberana presença q,s pt•ovas elo zêlo, ho:rtra e le~:J.lclacle co1:n 

· ex. ha de executar aquellas ordens. 
1 E t · cioual-as 

1 
a resolução só teve integral cumprimento desde 15 de mar9o de 1.830, e p.011 isso men-

- lemos no tomo vrr. · . • 
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D eus guarde a Y. ex .n L ondres , 1 ele jul1o de 1829. - Ill.mo e e.x.mo sr ... = 
Mcwqtwz ele Palmellc~. 

Acc orclào 

Accordam em Tel aç~io os ela alçada, etc. Que, na conformicbcle ela carta regi11 
de lL!: ele julho de 1828, faz em estes autos summaTios ao r,; réus presos, Adriano 
Au o·usto da Silva P ereira, Clemente ele Moraes Sarmento, José Nunes Teixeira, 
Jo:quim José Marques ele Mello, José de Sousa Bandeira, Jo~to Henriques F er
r eira Juni01·, mencionados a fi. 2, e aos r éus ausentes , Francisco José P er eira, 
Henrique da Silva da Fonseca, Duarte Guilherme F erreri, Francisco da Gama 
Lobo Botelho, .José Julio de Carvalho, José de Barros e Abreu, José Baptista ela 
Silva Lopes, Alexandre lVlarcellino ele Maio e Brito, Manuel Alexandrino Pereira 
da Silva, Antonio Correia L eitão, Miguel Correia de Mesquita , P edro Antonio 
Rebocho, Antonio da Costa e Silva e José Maria ele Sousa, mencionados a •fl. 3 e 
fl. 3 v., e lhes assignam cinco dias para dizerem ele facto e ele direito pelo aclvo
gaclo ela misericordia Gauden.cio X avier ele Carvalho e Silva, que tambem no
meiam curador elos menores e ausentes, e dão commissao para o juramento e per
mittem aos presos escolher em outros advogados para fazerem as suas allegações 
c juntar em documentos a be~n ela sua defeza por mão elo advogado acima nomeado 
e no termo assignaclo. 

Porto , 3 ele julho ele 1829 .= P ., Botelho = Calhei?·os = Douto1· Alme·icla= Cet· 
sal R ibei?·o = Almeida Vasconcellos=Sei;ms. 

O fficio 

Ill.mo e ex. mo sr.-Tenho a satisfação ele participar a v . ex. a quc1 havendo su.a 
magcsta.clc nomcaclo o mar echal ele campo conde ele Villa Flor par~t ir1 em quah· 
clacle ele governador e capitão gen er al elas ilhns elos A çores , tomar o commaudo 
elos leaes defensores ela ilha T erceira no momento do p erigo e quanclo a: dita ilha 
se· acha ameaçada de um proximo ataque, acabo de t eceher a noticia ele que o 
sobredito general desembarcou felizmente no dia 22 ele junho proximo pass·ado 
na villa ela Prai~L, havendo, para cumprir com a honrosa e importantissima con1· 
missão que lhe foi confiada , arrostado o maior p erigo, atravessando a linha elo 
bloqueio e sendo p e1·segui.do até débaix o elas baterias por aJgmnas elas embarca· 
ções que compõe1n a esqu adra elo nsurpador. . 

O conde foi r ecebido com o maior enthusiasmo p ela g·uarnição1 grande part.e 
da qual j{t serviu debaixo elo seu commanclo, e pelos habitantes . A junta provJ· 
soria , que governava a ilha, r econhecendo quanto no momento ele crise se fa;~; 
neecssario r econcentra1· a anetoriclacle em uma só pessoa, cumpriu prom1Jta e gos
tosamente as orden s contidas na carta r egia que lhe foi apresentada, como v. ex .a 
v er á p.ekt copia inclusa ela a·ep:r:esentação que a mesma junta faz subir á lJresença 
de sua magestacle. 'l'ambem a:emetto, para satisfação de v. ex .", copias da orcle~1 
clG clía. e proclamação que se publicOlR em Angra ; e sem me atreyer a progno~tl
car successos futuro s, que por tan.tos motivos cle1J enclem elo aux ilio ela DivlllDI 
P1·oviden~ia, direi afoutam0ntc que a chegada elo conde ele Villa Flor á ilha p6c1c 
ser cons.idera cla como a maior fortuna que n' estas circumstancias podia t er logar 
para assegurar a defensa cl'aquelle ultimo baluarte ela legitimicl~tcle . 

Informad:ei por esta oceasirio a v. ex.a que, segundo as noticias r ecebidas ela 
India., a cíclacle de Goa se conservava fiel ~í legitima soherana nos pTincipios de .~a
n.eiro, e per·f.H'laclo-m.equ.e a capitania ele lVlo·çambi:que se conserva na m esma situação. 

Remetto incluse> ·um .exemplar elo discurso ele sua magestacle o impeJ?M:lol· do 
Brazil na .abertura da sessão ordina'l·ia ela assembléa legislativa i. Este discurso 

~ 1 To~~s os documentos ~e 9.ue o ma.rquez ele P almclla enviou copias com o prese11te offici_~ 
e.st ao pt\bllCados nos r espectivos lagares, excepto o discurso alluclido de 2 de abril, elo qtlal 0'-. 

trahiremo.s apenas o pitragrapho segtlinte, por se referir ao nosso paiz : ccCttlll}Jrindo-me :'ellUI 
nos inter.e.sses dft minh a muito amada e querida filha a rainha r eiuante de Portugal , resolvt qt~ 
.ella passa.sse á E uropa, onçle chegou, acbnuüo usm·p acht a sua corôa. Posto que eu esteja deCI · 
dido a não transigir com -e ·ta us1u pação1 estou igualtnentc firme no principio de não compro· 
lUl.Ctter, po;r causa cl 'el).,'L, a tra.nqtilillidade e interesse cl'este imp.eriov. 

I 
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f<!li. trazido por lorcl Strangforcl, que chegou ha poucos dias de volta da sua em
barx:acla ; e mutta consolação tem causado aos bons portuguezes a ce1-teza que sua 
lllagestacle n'elle dá ele que nunca ha ele transigir com a usurpação . 

Tenho, finalmente, 0 prazer de assegur::JJr a v . ex. a de que a rainha minha 
senhora gosa da mais perfeita saude, e para informação ele v. ex. a acrescentarei 
q_;le se não eleve prestar credito ao s rumores, que talvez muito de proposito se 
teem feito circular , da proxima partida ele sua magestacle para o Brazil, pois que 
por ora não se trata d'isso. · ·· · 
A D~us g·uarde a v . ex.a Lonch·es, 4 ele julho ele 1829.- In.mo e ex.mo sr. Luiz 

ntonto ele Abreu e Lima. = 111cwquR-z de Palnwlla~ 
.P.· S . - Sirva-se v. ex. a ele communicar ao g·eneral Azeredo estas ·importantes 

n
1
ohctas IJara satisfaçã.o elos portug·uezes expatl'laclos .que pertencem ao deposito 

c e Bruges. 

Portaria 

. NExig incló as circumstancias actuaes que os corpos ele primeira linha ela g·uar
b1çao cl'esta ilha sejam elevados ao seu estado completo, c desej ando combinar o 
. eJ~ .elo servi\!o ele sua magestade a senhora D. Maria II com as vantageiJs dos 
llildtvicluos que elevem preencher os referidos corpos: ordeno o seg·Llinte, em nome 
da lll.esma augusta senhora : 

1. 0 Os cabos e soldados elos regimentos de milícias ela jlha, que vohmtaria
. ~ente se offerecerem para passar para os corpos de lJrimeira linha, tenclq para 

1880 as q•1aliclacles convenientes, só servirão n'elles por tempo ele mn anuo, :lindo 
' ~ ql1al os respectivos commanchtntes lhes darão suas escusas, indep.enclontemente 

c e nova determinação, ficando depois isentos elo serviço ele milícias. · 
d 2 . ~ Os paizanos que voluntariamente ~~ssentarem praça nos sobreclitos corpos 
de Pl'llll.~ira lin~a servirão pelo. mesmo tempo, e igt1alment.e te~·ão ~s escusas, com 
eclaraçao ele n <io poderem mms ser r ecnltados para a pnmmra lmha. 

. 3.o Se no praso ele oito dias, depois ela publicação cl'esta portaria, não appa
~ecer o numero sufficiente ele voluntarios, tanto elos regimentos de milícias como 
~l~ cl~~s se ele paizanos, para preenche~· os corp.os ele linha, se.rão non1eados officiaes 

1 peuores para escolhe;rem nos r efen clos r eg1mentos os cabos e soklaclos capazes 
~ ~· ~erviço ele primeira linha, onde servirão até que sua, magestacle m.ancle o con
.rarlo;. e, pelo que r espeita aos paizanos, o capitão mór elas ordenanças procederá 
1111lnecltatamente e debaixo ela mais r estricta responsabili.clade ao r ecens eamento 
11

1 
a conformidade ela lei, r equer endo, se preciso for, o auxilio da força militar para 

)Crs · egtur as recrutas que se occulta1·em ou fugirem. 

I bl~ · 0 
A repartição elo ~0 udante general expedirá as ordens necessarias para a 

)1l Ioa "' N d' . c;ao e prompta execuçao esta portana . 
. Dada e passada, C•)m o sêllo ele minhas armas, no palacio elo governo em An

gla, aos 4 de julho de 1829._:__(Logar elo sêllo.) = Concle ele Villa Plo1·. 

pmcio 

t llJ. tno sr . -Em resposta; ao officio ele v . s.a, datado ele 30 ele j lmho ultimo, 
se:uho a honra de remctter a v . s .n seis rela~\Ões com clifferentes títulos que n'ellas 
~· ~ncoutram, e que julguei a proposito para melhor intelligencia ele v. s. a e sim

;01::dacle elo processo , assim como sete copias e quatro officios originaes elo doutor 
B:l egedor e, f.i.Halmente, dois maços ele papeis, um tendente ao preso Francisco 
cil:~.tm, e o~~ro a João ~ereira de Lacerda Junior. qumpre-~e, o.utro s~m, a bem 
cl eal serVlço de el-ret nosso senhor, o senhor D. Mtgnel I, mtelhgenc1ar a v . s.a 
e e que :aos dias 4 e 5 ele novembro ultimo, em que teve logar e durou a r ebellião 
qLl811~"Preza elo castello ele Santa Cruz, bem como no dia 10 elo mesmo mez, em 
ho ~t'trrnou a apparecer n 'este porto a. fragata braz ileira Izab el com aspecto d~ 
to 

8 1 da~e, apesar ela chamada geral que n'esta villa e seus contornos manclm 
car cle1 l t b I d' ' t · a B ;. . xaram c e apresem ar-se-me para resta e ecer e sustent~tr os u et os m-

n~~ ~Hve1~ ~o mesmo augusto senhor: 1.0
, o capitão ela companhia ele linha Ma

e Ohnstiamo ela Silveira Crurolo, o tenente Antonio Pereira ele Lacerda Leal, 
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o alferes aggregado Domingos de Sillos Teixeira da Clmha, e tenente da armada 
real com exercício de a:juclnnte elo mar n'esta ilha Francisco Correia Garcia., o 
segundo tenente do batalMio ele artilheria de Angra Manuel Homem da Costa No
l'onha (então aqui resielente), o secretario do governo militar d'esüt camara Jo~w 
Maria Ferreira (tendo este na manhã cl'aquelle dia 4 dado inclicios ele que estava 
para romper-se em alg·uma cousa, sem comtuclo nada me declarar), e n'aquelles 
tlois primeiros dias o almoxarife das mtmições de g·uerra André Lourenço de 
Sousa, apesar ele mandar na tarde do dia 4 buscar a sua casa as chaves do de~ 
posito ela polvora ; 2. 0 , todos os officiaes de m'ilicias, á excepção do major Jose 
de Bettencourt Vasconcellos, entfio já commandante interino da tropa ele linha, 
fazendo-"se sobre todos muito mais reparavel o commancbnte cl'ellas, o tenente 
<;ort:Jnel Arl.tohio Marianno de Lacerda, a cujo quartel eu mesmo fui claas vezes 
balcladammite chamal~o; e 3. 0 , todos os officiaes de ordenanças; ele que igualmente 
deixaram de comparecer em suas repartições todos os empregados publicas, nã@ 
tendo poi• isso a quem l'etluisitar as cousas precisas; de que no castello em os 
inclicados clias 4 e 5 de p.ovembro appareceram a fazer distriblúção de dinheiro 
os dois rebeldes Jàcinto Md.rttlel Terra, ajudante de milícias, e João ele Carval!hal e 
Neiva, quandti por suas círcümstanéias o nã0 podiam ter seu; e de que, finalmente, 
a maior parte · elos presos comtlçot:i a ser fornecida diariamente com dois pães de 
trigo por inc1iv1dno a t i tu lo de esmola clit misericorclia, quando estou informado ele 
que similhante despeza, nem ' :t:'oi ac~oi·tlada pela respectiva mesa, nem em set~s 
livros se tem lançaclo, feito por partit;ulm·es debaixo d'aquella capa, sobre cuJO · 
objecto poderá v . s." oüvil' tJ thesontci1'ocla _mesma, João José Furtado. .· 

Deus guarde a v. s.n Horta, 6 de julho de 1829. -Ilt. mo sr. Manuel AntonlO 
Garcia da Mattá, douto1' j uiz ele fóra cl'esta ilha do :p'aial. = Antonio Iz•ido1·o de 
]l1'0mes Anto1·a1 tenelite coronel, governador interino ela comarca. 

Aviso 

~enc1.o p1'eser!.te à suà 1E.àgestadtl el-rei nosso senhor o officio que v . s .a. me cli
tigiu com data ele 30 de jUb.ho · proximo passado, participando, em referencia _ás 
c.;ommunicações por v. s.a recehtdas elos ministros territoriaes, que alguns dos n~
dividuos que tl'ahsiflam pelt~,s tl.ifferentes terras elo i'eino, a pretexto ele sm·em :p:ll
litares, se clifl:i·cü.lttl.m e 'mesmb ntlo querem apresentar aos referidos ministros os 
tltulos que a is~o ôs tl.uciorisám, do que podem seguir-se graves inconvenientes, 
pela facilidade de ~e ti'aillSportarein de umas a out~·as povoações indivíduos s:1s· 
peitos e perl.g•osos à segm·ança e trânquillidade publica, sem titulo algmn ou gtua.s 
falsas: é o mesmo augLlsto senhoi' servi(lo que · v. s. a expeça as precisas ordens 
nos ditos ministros territoriaes, para que com toclos <ls indivíduos que tt·ansit~reJU 
pelor; seus districtos, ·sejam ou não militares, proctldam na confo~·miclade elo qu e 
as leis e ordens prescrevem a este ~·esp~ito; fazendo-lltes saber, outro sim, que de 
similhante medida, sempre necessaria, não é exceph.tac1.a pessoa alguma, qmilquer 
que seja a classe a que pertençà. _ . 

Deus guarde a v . s .a Paço, en1 7 dejü.lho ·de 1~29 . = Conde ele S . Lou?·enço .= 
Sr. José Barata Freire e1e Lima, 

Otllcio 

(N.0 87 I'CSCI'\'ild o) 

Ill .mo e ex.'" 0 sr , __: AcctlSO a recepção elos officios 1'eservados n. 05 162, 163 e 
164, chegados hontem, vindos pelo paquete J.Vlagnet. O conhecimento do estado 
~tctual do aconteciment0 dos maJI'i:rtheiros d.t;~ bi'igue V~g·itc~nte é muito conveniente 
para poder destruir as falsas icléas que sobre elle este goVerno podia ter. 

Procm·ei lord Abercleen antes ele hontem·, e conH:i fosse a primeira vez que ao 
depois da negociação de D. Joaqüim Acosta ti':.üou cl'esse objecto, fazendo ver ~ 
embaraço em que se acham pelas sabias daüsüh~s c1'aqü.e!la decisão, os terl11°8 

de que s·e serviu e a repetição elas éousas tantàs veZés . debatidas, mostrara.m-DJ.e 
bem qual é a clifficuldade ela posição, de que espei;o o duque ele Wdlington corte 
o nó, porque não tem tanta attenção aos ataques feitos Iio parlamento. 
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· ReJ;> i·to algumas elas phrases ele lorcl Abereleen para poder dar uma icléa : 
~D . l\'hgttel et sou frer e se sont conchút à. }Jeu pres de même clans cet aff~:Lire, j e 
Ious assure que nons serions bien aise ele nons eu débarrassen ; outra foi, fal-
auclo cu em negociação : «Non, il n'y a plus de nég-ociation, et nons ne pourrons 

plus proposer à un per·e de marier sa fille, qnancl il ne veut pas >>; como isto não 
'V"a:e de accorclo com o qne mr. Z ea tem· tratado e as respostas que tem tido, só 
.bucle concluir qtte es tas expressões , e otttms elo mesmo genero, provém elo em-

~Vt·aço em que se acha, elo r eceio que cl'aquillo que me for dito se faça ta.l uso 
que no parlamento possa ser atacEtclo por não ter obrado na conformidade do que 
no .sett discurso ali sustentou . 
. · Perguntou-me o que eu diria ao moclo por que a quesW.o tinha sido tratada no 

~arlamento, e que eu conhecel'Í~:t qtte as peças ali procluziclas não tinham sido ao 
'•caso, que só se tinham mandado imprimir as que convinham, isto para me pro
".ar quanto tem feito em favor da nos'~a causa, para o que me allegou as instan
Ctas ele totb~ pcwt para obrar em outro sentido, t erminando sempre pela pouca 
attenção que a isto se t em tido, a que r espondi, entre outms cousas, que seria 
necessal'io ter todo o conhecimento d 'esse serviço para se ter sido reconhecido 
CJlle, pela minha parte, não me tinha oo11stado nunca que tivesse sido questão ele 
uma cruzada para desthronisar el-rei. 
. Repetiu-me o que tinha dito a mr. Zea r elativamente a lorcl Stra.ngford e ás 
tdéas que este tinha ela melhor disposição ou menos indisposiçr-Lo do imperador 
Bctualmente para entrM' em. negociação, como da desapprovação ao marquez de 

arbacena, sobre o modo por que tinha tratado a sua commissão ; tambem me disse 
que o lllarquez de Quelm; vem substituir o marquez ele Barbacena, que cleclrurára 
que"' a princeza se demorava até cheg·ar elle. Creio que n 'isto ha algl1llla equivo
~a.çao; é mais provave~ que o m~rquez de Qu~luz venha para o log:ar elo vi~concle 

1.c.Itabayana, •para CUJO logar nao ha nomeaçao, e que elle traga mstrucçoes r e
attv-~vmente <~ senhora D. }_\l(~tria da Gloria, porque em outro caso não fixaria o 

lllarqu.ez ele Barbacena epoclu~ á demora de sua . alteza. . . 
t Set muito conficlencialmente que lorcl Straugford, tendo visitado mr. Zea, e tra-
anclo dlos nossos assumptos, lhe fnllára, entre outras cousas, ·que. conviria muito 

lt~na carta ele el-rei ao imperador , e que se elle .a tivesse levado ou se a houvesse 
~esse tempo, t eria ele certo terminado a negociação; que uma elas primeiras cou
sas qt~e o imperador lhe dissera foi: <<Meu irmão parece que se não lembra que 
eu elosto >J; confirmou em tudo mais o que lorcl Abercleen tinha dito r elativamente 
a este lorel . . 

l 
] Chegou hontem um expresso a mr. Zea, ele H espanha; insta aquelle governo 

)e~~ d(;)cisão ela negociação em que· el-rei tão francamente entrem. JY!r. Zea não 
Pet.clera tempo em pôr em pratica as ordens ele seu amo, que clle executa com o 
~llator zêlo e com um verdadeiro interesse, dizendo que é possível que el-rei 11osso 
:::llo~· não sej~ reconhecido, po~·que emquant~ a fór~as ~ão-sc pre·enchencl~ e 
. ?l-se preenchtclo; cmquanto ao fundo ela questao na.o e poss1vel atacai-o por pnn

~tpdo ele clireito publico. f' em encontrado bastante r esistencia ela pa.rte do embai
/ 01' ele Austria, que pretende defender os clireitos ela senhora D. J.\hria ela G1o
"la, Pqtter endo ao mesmo tempo ver o negocio terminado, e a paz e a tranquilliclade 
-lll o r tu o·al D O' . 

00 
cus guarde a v . ex.a Lonch·es, 8 de jttlho ele 1829. - Ill.mo e ex. 1110 sr. vis· 

nde de Santarem. =Visconde i.W As8eca. 

* 
exh~ Const~tut.ionnel de .Pa?"ÍSJ referindo-s~ a u~ impo1·t~mte facto .que excitára 

lUa cunos'lclacle e diversos commentarws, dtz na folha de 8 ele· Jttlho : 
babtLa mission de lorcl Strangford au Brésil n'a pas réussi. Il est plus que pro
l'~ e que ce cliplomate était chargé ]ílar le g·ouvemement anglais de déterminer 
Pol~~ereur D. P edro à .sanctionner l'usurpatión et les crimes ele D. Miguel. La 
ch

1

1
Tqt:e .austro-britannique rêvait ~ncore _le mariage. ele D. Mar~ a av~c le Caligula 

ele l' ag~, D . Ped~·o r:' a vo,ulu sa01:1fier m sa. :fille, n~ so~ a.utorlté, .m les peuples 
.anctenuc Lusttame ; eles lors · Il a encouru ht cltsgrace, la hame clu duo de 
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"\V ellino·ton · ct soucla.in los mcnaccs los plus violentes sont faitcs au Brésil. . On· 
tcnait ~n r~ s rvc, contre cct 6tat, cl'<mcienncs prétcntions d 'argcnt, ct lol'cl Pon
sonby a déclaré aux autorités de Rio Janeiro que si, clans quai·ente-hllit hem·cs, 
clles no rembomsaicnt aux anglais 400:000 livres sterlines, il ferait bombarcler 
ln. ville. 

<<Ce seul acte suffirait ele mettrc au granel j om· la perficlic clu gouverncment 
anglais dans les aff~üres dtl Portnga.l, si cléjà mr. Peel et lc cluc ·de Wellington, for- . 
cés do s'expliqller , n'avait fait connaltre lem· arri crc pensée au parlement . L ' An
glcterrc u:hésite phts entre le souverain légitime et l'usmpatcur; sa politiquc le 
vcut ainsi, ct quand il s'agit de ses intérêts, elle foulc également aux picds les 
clt·oits eles souverâirl.s, les droits eles pcuples, los droits ele l 'humanité: c'est à te 
pl'ix qu'elle prétencl conserver son anti.que alliancc avcc Portugal. Désormais D . Mi
g uel pcut coinpter sur la })l'Otection clu cluc ele W ollington, aussi, plus que jamais, 
sans douto, lo sang va coulcr clans los cachots, et sm· les places publiques ele Lis
bonne ct d Opo1•to. La pcLu, si natmclle aux âmes féroccs, semblait c}epuis qnelr 
que tomps ralontir les sangLlinaires furours elo D. Miguoll les paroles et les actes 
eles ministres anglais vont ran.imcr ses esprits effrayés, . ot les nouvcllos clu ~résil . 
sont cléjà dcvenues peut-Otr e le signal ele nouvellcs persécutions et elo nouvoaux 
carnages. 

aEt c est co mêmc ministere anglais qui veut se fairc r cgu1atem eles destinés 
eles grocs ! Fidcle ~t ses principcs, sous prétexte do consacrer l 'indépenclancc qn'ils 
ont eux-mêmos couquisc, ct de fonder la liberté qu.'ils ont pa.yé ele leur sang et 
de leur lm·mos, il pretencl r eplongcr les hell cnes da.ns les f'er s qu'ils ont bri scs, 
clans l'esclavage dont ils ont sccoué lc joug. C'est ainsi que les ministres anglais 
protegont les natioiJ.s! E spérons, pom l'honnem do la France, qu'cllc no laissera 
pas subir aux greos les crnelles clestinées qu'on leur prépare ; ce serai.t se r enru:e 
complice de.s nouvoaux malhe1.u·s clont ils sont mcnacés; la hontc en retombcra1t 
tOLlt cntiere sur notre pays . . 

« Un navire français, pris, contre les tlroits tles gens, par la flotte ele D . Miguel, 
ot armé contre les ficlClcs suj cts ele lem reine légitime D. Maria ela Gloria, fait 
aujourcl'hu.i partio de la marinc ele l'us1upatem·: nous avons hicr annoncé cett~ 
insulte au pavillon français . Cc soi.r lc journal eles ministres se tait sur un f'~tit st 
g rave . Notrc nonvea.n ministro eles a:ffaires étrangln•es, acccpterait-il un ontragc 
quo son préclécesscur aurait repoussé, mêmc venant ele l'Ang•loterr o?>> 

* 
Qnasi toda. a imp1'ensa perioclica cstnwgoira se referiu ao sobredito assmnpto, 

conforme interessava à sua política; mas cleixi1mos ele trans-cr ever outros artigos 
jornaJisticos para dar immccliata conta ele p oças officiacs . 

Decreto 

Senuo necessario r eunir c organisar corpos elas ptaças que permanecera~ 
Heis c pertenciam áquellcs que seguiram o partido ela r cbcllião começada na c~
dade do Porto no dia 16 de maio do anuo proximo passado, c dar outras pro~
clencias sobre a organisação elo meu exercito ele Portugal, a qual se acha const
clerávehne'nte alterada em consequencia dos acontecimentos que têem ticlo logar 
desde 1826: hei por bem ordenar provisoriamente o seguinte : . 

1.0 Que se considerem extinctos todos os regimentos ele artilheria1 cavaUa.l'lll 
e infanteria e batalhões ele caçadores que tomaram parte na mencionada robelliM, 
c bem assim os 1'egimentos de cavallaria n. 0 13 e inf<\ntcria n .0

'S 25 e 26 que, 
t endo sido m·eados por clenrcto de 5 ele agosto de 1826, mmca se chegaraJil a 
formar. 

2. 0 Que os corpos ele artilhcria, cavallaria, infantori~L e caçaclores deixem ele 
ser elesignaclos por numm·os, tomando ele ora em diante os nomes das terras, c).)l 
que forem os seu::; quartcis permanentes, c só quando em algmua c1 cllas houver 
mais de um corpo ela mesma anua, estes se elistingu.irão entre si por munoros, 
clizonclo-se primeiro, s'cgLmdo, te., ela terra aonde 6 ·o seu quartel pernuLDcntc, 
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seguindo-se n 'esta numeraç~io a ordem r elativa em que es tiverem na numeração 
actual. 

3.o Qne no b:italhrio de artífices engenheiros se angmcnte á força r egtllada no 
P!~no de 29 de outubro ele 1814 um cirurgião com a mesma graduação dos cirur
g"LOes ajudantes elos mais corpos elo exercito . 

4. 0 Que nos r egimentos ele artilheria, á fol'ça que lhes foi designada pelo dito 
plano de 29 de outubro de 1814, se acrescente em cada companhia a de tun se
gundo tenente, um segtmdo sargento, dois cabos ele esqlÍ.adra e vinte e seis . sol
c~a~los; e em, cada r egime.nto a ele seis artífices, a saber: dois selleiros. correell"os, 
dots ferreiros serralheiros e dois carpinteiros ele reparos, devendo estes artífices 
~:rceber os mesmos vencimentos e ser em empregaclos·nos diver sos trens da.mesma 
f?rma que o eram os ela extincta companhia de artífices elo arsenal real do exer 
ctto. 

5. 0 Que as companhias ele ar tilheiros conductores sejaln elevaclaa cada mna á 
força de um official commandante, com a graduação cletenninacla pelo decreto ele 
~4 ~e novembro de 1825: um primeiro sargento, tres segundos sargento::;, lun 
fnrnel, um alveitar, seia cabos de esquadra, doze anspeçaclas, sessenta e quatro 
soldados, dois clarins, dois ferradores , clezeseis cavallos e cento e vinte e oito 
lUnares ; e que seja supprimicla a companhia que pertencia ao extincto r egimento 
de artilher.ia n. 0 41 distribuindo-se os officiaes, officiaes inferiores e mais praç·as 
que a formavam pelas outras companhias, ás quaes ficarão aclcliclas até haver va
catt~ras . 

6.0 Que em ' todos os corpos ele cavallaria haj a mais quatro soldados apeados 
por companhia, alem ela força que tem cada um elos ditos corpos pelo r eferido 
plano de 29 ele outubro ele 1814. . 

7. 0 Que elos contingentes dos extinctos regimentos ele cava.llaria ela província 
ele Traz os Montes se forme um r egimento ele cavallaria, denominado <<Regimento 
de cavallaria ele Chaves>>, o qual terá a mesma org·anisação e ltniformes que os 
demais corpos ele cavallaria, e usar::í ele farda azul ferr ete, canhão ela mesma côr, 
golla escarlate, forro e vistas amarellas. 

8.0 Que elos batalhões ele caçadores, que se conservaram :fieis, se formem quat·0 reg-~mento s ele caç:;tdores, os quaes usarão dos mesmos uniformes que têem os 
atalhões ele caçaclores n . os 1, 4, 7 e 8, :ficando pertencendo ao Alemtejo o r egi

ll'!lento que se forma,r elo .batalh~io ele caçador es n .0 1; á Beira Alta o elo batalhão 
de caçadores n. <l 4; ao Minho o elo batalhão . ele caçadores n. 0 7 ; e á Beira Baixa 
0 ~lo batalhfto ele caçadores n. 0 8. C;;~>cla r egimento ele caçadores se comporá ele 
clo]s batalhões e cada batalhão ele quatro companhias, observando-se no mais que 
~·espeita à sua organisação o mesnio que està determinado }Jara um r egimento de 
lnfanteria, com a differença, porém, de não haverem porta-bandeiras , nem musi
cas e ele terem cornetas em logar ele tambores . E, finalmente, .que os regimentos 
ele caçadores conservarão as bandeiras elos batalhões, que lhes se1:virem ele casco, 
na fórma que a cada um dos clitos batalhões tiver sido concedido aquelle clistinctivo. 

O conselho ele guerra o tenha assim entendido e ÜLça executar com os despa
chos necessarios. Palacio ele Queluz, em 9 de julho ele 1829. = (Com a ntb?·ica de 
suct nwgestade.) 

Oftlcio 

Ill. mo e ex.mo' sr. - - Accuso a r ecepçfio do officio que v. ex. a. me dirigiu em 
clêLta de 7 elo corr ente. Espel.'o que v. ex." consiga o saque ele que me faz menção, 
poclenclo estar cer to de que não corre perig·o do menor compromettimento . 

Segundo as relações ultimamente recebidas elo general Azer eclo, consta qtte os 
e;x:patriaclos portuguezes elo clepo.si to ele Bruges chegam a trezentos cincoenta e 
Ctnc_o . Depois cl'esta r ecepção algm1s têem sido enviados para esse r eino; e não 
dnvtdo que o numero de quatrocentos para que se pedia asylo ao governo de sua 
l:rtagestacle el-rei elos Pa.izes Baixos esteja agora preenchido, ou porventm·a um 
pouco excedido . Sabedores os expatriaclos do generoso acolhimento que os seus 
~?mpa.triotas acharam n'esse r eino·, têem solicitaclo e solicitam passar a elle ; po
l em esses mesmos vf~o separadamente e para resiclit· em um paiz onde contam 
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com a bcnevolcncia dos habitantes e commodo 1n·eço dos gencros necessarios á 
vida. Pódc, comtuclo, v. ex. a assegL1rar ao sr. barão Verstolk ele Soelen q_ue o nu: 
mero elos q_uc houverem ele il·, no caso ele q_ue o governo de sua magestacle el-re1 
elo::; Paizes Baixos continue a sua concessão, jamais igualará o dos que já l:i se 
acham nem irão em corpo, como os primeiros, mas apenas como particttlares, 
que, p~ra receberem. os ~e.us subsídios, se uniram ao deposito q:1e lh'~s submini~
tra; c por isso me hsOJJ,JeLO ele que':"· cx.a pocler~L obter a contmnaçao ela hospl
taliclacle para alguns elos nossos mfehzes compatnotas . 

D eus g~1arde a v . e~.a Londres, 10 de julho ele 1829,-ru.mo e ex.mo sr. Luiz 
Antonio de Abreu e L1ma. = Uarquez de Palmella. 

Ofllc io 

lli. nio c ex. mo sr.-Tenho a satisfação mui. grande ele começar este o:fficio an
nuncianclo a v . ex. a que o conde ele Villa Flor e os seus beuemeritos companhei
ros chegaram a salvamento á ilha T erceira, como v. ex. a melhor verá da copia 
que lhe rcmetto inclusa. Não posso explicar-lhe quanto este feliz acontecimento 
encheu ele jubilo a todos os emigrados portuguezcs, especialmente a mim, que 
alem ela causa publica me achava interessado no successo d'esta viagem pelares
ponsabilidade que havia incorrido em a determinar em nome ele sua magestacle. 
Deus permitta que seja este o signal ela mudança de fortuna a nosso fa;vor, c que 
o .estandarte ela senhora D . Maria II, arvorado no rochedo ele Angm, venha a 
estender a sua sombra sobre toda a monarchia . 

V. ex. r. iDlc'lginará. facilmente que estamos fazendo o maiores esforços para 
enviar auxílios ele toda a q_ualidacle aos defensores ela ilha Terceu:a. Entretanto 
escasseiam ele tal maneira os meios pcetmiarios, que apenas, e com muito custo , 
se vae provendo ao alimento dos r efugiados portuguezes, e isso mesmo com o 
contínuo r eceio de que cessem de um instante para o outro os soccorros que r e
cebemos dos plenipotenciarios elo Brazil. Este objecto ó, portanto, o que essen
cialmente devo recommendar a v . ex. a, pedindo-lhe que nâo cesse ele instar jtmto 
a sua magestade imperial c aos seus ministros para c1ue elles considerem a somma 
de desgraças que traria o abanclono total, por parte ele sua magcstadc o impera
dor, elos interesses de sua augusta :filha , e a deshonra indc!cvcl que d 'ali r esul
taria para o seu governo . Não se cause v. ex. a ele r efLltar as arguições vergonhosas 
e falsas, que espalha contra nós o partido clcmocratico, e demonstre, como o pócle 
fazer evidentemente, que o governo elo Brazil, emquauto não exceder as sommas 
que deve a Portugal pelo tratado ele 1825, não só não corre risco, mas cmnpre 
com o quo elevo, effeitnanclo qL1acsq_uer pagamentos para o serviço ela l egitima 
rainha reinante ele Portugal. . 

Ás noticias de Portugal nada offerccem ele saliente, e continuam a apresentru· 
o mesmo quach:o ele tristeza e desgraça. 

Á volta de lord 'traugford a esta torra eleve ser considerada como aconteci
mento satisfactorio, muito mais q_uando segue de tão pert.o á declaração que sua 
magcstacle imperial fez na abertura ela sessão orclinaria, ela determinação em qne 
está de nao transigir com a ustu·paçã.o . Beije v. ex.a a mão a sua magestacle por 
esta nobre declaração, a qual, sendo mantida com :finncza, assegm·a o t:riumpho 
:final ela causa legitima. 

Tambom se avivam as nossas esperanças de que haja ele continuar a perma
n ecer na Europa a rainha minha senhora, determinação que deve ser acloptacla 
definitivamente, pois d'ella depende em grande parte a resolução elos gabinetes ela 
Europa a nos o respeito. 'na magestade fidelissima continúa a gosar da melhor 
saude e por esse lado nada temos a ele. ojar. · 

Inclusos vão tres o:fficios clirigidos para os governadores de Moçambique, Go~t 
e Macau, cuja remessa é de importancia, e cleverá ser effeituacla por v . ex. a pelas 
primou·as occasiões que se apresentarem, informando-me exaetamente ela data ela 
partida dos navios que os leva1·em. T odavia, antes ele effeitnar esta remessa, con
vem q_ue v . ox .a solicito o beneplacito ele sua magç.stacle o imperador com tanta 
mais rasão, quanto so acham abi detidas as cartas regias dirigidas aos mesmos 
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governadores, que anterio~·mente env1m a v. ex.a, e v. ex.a não deverá deixar ele 
fa~er observar que os officios, que sómente remetto agora, vão assignados por 
~lllm, não envolvem por consequencia outras consiclerações, nem apresentam os 
Ineonvenientes que talvez motivassem a demora elas primeiras peças. Previno d'isto 
mesmo o consul geral João Baptista }\foreira, com quem convirá que v. ex.a se 
entenda para a prompta e segura remessa dos ditos officios . . 

Deus guarde a: v. ex.a Londres, 11 de julho ele 1829. - In.mo e ex.mo m·. conde 
ele Sabugal.= MctJ"qttez ele Pcdmellct. 

Carta 

Londres, 11 de julho de 1829. - Senhor: .:.__ Começâmos este officio debaixo 
elos n1ais felizes auspícios, pedindo a vossa magestacle imperial se digne acceita.r 
as nossas 1"espeitosas congratulações pela notícia que acabâmos ele saber Çla con
c~usão do seu casamento, noticia que eleve encher ele jubilo, não só aos povos que 
teem a fortuna de viver deba.ixo elo sceptro d'e vossa magestade, mas tambem 
itqnelles cujos destinos vossa magestade confiou à sua augusta filha, e sobre os 
quaes ainda não eessa de velar. Lisonjeâmo-nos ele ter a fortuna ele repetir os 
nossos votos de viva voz, quando sua niagestade a imperatriz vier embarcar 
a fuglaterra, votos fundados na justa esperaillça que temos ele que as virtudes, 
prendas e qualidades, que adornam em grau tão eminente esta princeza, hão de 
assegurar, não só a v01,.tura pessoal êLe vossa magestaele, mas tambem a fortuna 
ela nação brazileira, e a elos portugnezes, que tanto carecem ele uma protecção 
que lhes assegure o poderoso npoio ele vossa magestacle. . 

Outro motivo que nos respeita clirectamente nos constitue hoje na obrigaç~io 
ele beijar a augusta mão ele vossa magestacle, em nome ele toelos os portuguezes 
que sustentam a causa ela sua legitima soberana, e vem a ser a declaração clara 
e pos~tiva que encontrâmos no cliscuTso pronunciado por vossa magestacle na aber
tura da; sessrio ôrclinaria ela assembléa legislativa, ele que não transigirá com a 
~snrpação, nem deixará ele velar nos interesse~ ele sua muito amada e querida 
filha; julgâmos esta publica declaraçfio fortificada pelo regresso elo embaixacl,or 
que o governo britannico envi~1ra a vossa magestade com proposições, cuja aeeei
io'l.ÇàQ houvera lançado uma inclelevel mancha sobre a gloria de vossa magestacle, 
e lesado os direitos e os interesses vitaes, tanto ela rainha reinante ele Portugal 
como ela nação portt1gueza. E posto que para nós, que por propria experiencia co-

. nhecemos. as generosas intenções ele vossa magestade, · n~to podesse jamais haver 
llem sombra ele cluviEla da constante fir.(lneza com .que vossa magestade saberia 
Sttstental-as, comtuclo })arece-nos da mruior importancia que esta mesma convicção 
se es·tencla aci mundo inteiro; e que os inimigos, assim como os amigos ela causa 
ela legitimidade portugueza conheçam que encontrarão sempre em vossa mages
tade aquella inabalavel resistencia á usurpação, que não cede nem a obstaCLllos 
hem a aclversiclacles. 

Devemos éop.siclerar este clia como feliz pela sorte que nos cabe ele annunciar 
tambem a vossa magestacle mna noticia ele . bom ag·ourb, qual é a ela ch~gacla elo 
concle ele Villa Flor á ilha Terceira, não obstante o aehar-se a mesma ilha estrei
ta~emte bloqueada por tres emba.rca.ções de guerra, uma elas quaes o perseguiu 
ate á_ sua entrada no porto ela villa eh Praia. O cuiclaclo em que estavamos sobre 
~ exlto da. cora:i0sa. tentativa elo conde e seus bravos companheiros, acha-se por-
conto desvanecido, e crescem as nossas esperanças ele que a ilha Terceira resista 

CGIU Eeliz successo aos esforços dos que a foram atacar. 
, Permitta vossa magestacle que por occasião elo que acabâmos ele enunciar 
sobre a menci0nacla ilha, solicitemos respeitosa e instantemente as providencias 
que só vossa magestacle pócle clar; e elas quaes indubitavelmente depende a con
s~rvação d'aquelle ultimo asylo ele lealdade p0rtu.gueza, e porventura a restanra
ça0 elo throno ela senh.ora D. Maria II; não cansa,remos a vossa magestade com 
~rg~nentos para demonstrar uma proposição evidente, . ist<:> é, que se faltassem 
1~tenamente os meios peciuniari.as, acabariam ao mesmo tempo todos os esforç0s, 
b~n<ila ~los mais valentes elefensores ela nossa causa, e fieariam inuteis os votos clo.s 

ous portt~g-nezes, assim como desarmados os seus braç0s . Por outro lado, cons1-
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clcranclo todas ãs circmnstancias que já têem sido presentes a vossa magestade, 
atrevemo-nos a a:ffirma,r com plena confiança que, havendo os meio.> pecunia.rios 
suffi.cientes para adquirir, armar e empregar mnas poucas de embarcações de 
gn.crra, não tardaria em se effeitua,r a completa restauração dos direitos ele sua 
magestade fidelíssima. 

Porém, emquanto se não a.promptam ftmdos sufficientes para empreheneler a 
operação decisiva que inclicâmos, c~aro está que se não pócle di:spensar a clespeza 
neccssaria, nã.o só para defeza da ilha T erceira, mas t.'l.mbem para conservaçâo 
das forças com que se ha ele r ealisar em tempo conveniente aquella operação. 

Os fundos de que se carece só podem ser fornecidos por vossa magest.'tele on 
obtidos debaixo ela sua gamntia ; e ele qualquer dos dois modos que vossa mages
tade se sirva soccorrer a sua augusta iilha, nem ficará lesado o erario do Brazil, 
nem incorrerá o governo de vossa magestade em responsabilidade alguma, por 
mais qüe assim o incnlquem as declamações infundadas d'aquelle partido, que 
n'esse impeTio desgraçadamente pa.rece existir, e que olha com criminosa incliffe
rcnça 1)ara a conservação elo throno, para a gloria pessoal ele vossa magestade e 
para os interesses da sua família, sendo evidente que todas as quantias que vossa 
magestacle despender ou garantir, para seTem empregadas no serviço ele sua ma
gostado fidelí ssima, deverão a todo o tempo, e em todo o caso, ser encontradas 
na somma de que o Brazil é devedor pelo tratado de 1825 a Portugal. 

Deus guarde a vossa magestade. = lltia1·qnez de P almellct = llifa?·quez de Va
len(;a = José Antonio Gzten·ei?·o . 

Pas·toral 

D . Fr. Estevão ele J esus l\Iaria, ela 01·clem elos menores reformados, por mercê ele 
D eus e da santa sé apostolica, bispo ele .Angra, e elo conselho ele sua mnges
taele ficlclissima, etc. 

Aos nossos rever endos ouvidores elas ilhas elo Faial, Pico e Flores, saucle, 
paz e benção em Nosso Senhor Jesus Christo . 

Não tendo sido possível até ao presente a saicla total da expedição destinada. 
por sua magestacle el-rci nosso senhor D. Miguel I para ir libertar a ilha Terceira 
ela barbara oppressfio com que os r evolucionarias têem amargurado e r eduzido ao 
mais lastimoso estado aquclla infeliz porção elo rebanho que a Divina Providencia 
·e clignou confiar ao nosso l)astoral cuiclaclo e vigilancia; e verificando-se na data 
cl'csta a saída da r eferida expedição, ordenâmos que novamente se proceda a 
preces publicas, da mesma fórma, pelos motivos e para os :fins indicados, expre~
sos em a nossa circular ele 7 ele ma~·ço do ])r esento a1mo, observando, para o mats 
prompto e breve giro, r egi sto c execução d'esta nas r espectivas ouviclorias o qnc 
n'aquclh clctcrminámos. 

Dada sob nosso signal c sêllo das nossas armas, em o convento ele Nossa Se
. nhora ela Boa Viagem, aos 12 ele julho ele 1829 . =F1·. EstevãoJ Bispo de Angrtt-

Officio 

ru. mo c ex. mo sr." - Sabendo que v. ex. a se verá obrigado a ausentar-se col11 
muita brevidade d'csta côrte, j Ltlgâmos do nosso dever c ele absoluta necessidade 
ter com v . cx.a uma explicação franca e por cscripto antes ela sua partida sobre 
as questões pecuniarias q LLC interessam ao serviço ela senhora D . :Maria li. 

V. ex . a sabe que sua magestade o imperador elo Brazil, quando cletermin01:t a 
fo rmação de um consclhú de regencia para sustentar a causa ele sua augusta filha , 
c se dignou designar-nos para membros d'esse conselho, ordenou ao mesmo tempo 
que a nossa instaUação n"ito tive ·se logar sem qlle primeiro tivessemos negociado 
c obtido o mprcstimo ele f, 1.000:000 esterlinas. 

Nfio ignora v. ex.a tl1o poüco as diligencias que temos feito ha mezes a esta 
parte para obter o sohl·odito emprestimo, ou ainda mesmo o de uma quantia luc
nor, e o resultado cl 'ellas tem sido o de nos convencer plenamente que toda a ne
gociação a este r espeito será baldada, uma vez que não possMilos offcrecer ~on10 
segurança aos prestadores a ga.rantia publica c positiva elo governo elo Braztl. 
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Dirigimo-nos, portanto, a v . ex .a, pedindo-lhe que nos auctoTise a oiferecer c 
p_rometter a dita garantia., no que estamos persuadidos que o Brazil não corre 
nsco de :ficar lesado, visto que pela convenção de 25 de agosto ele 1825 se obri
gou a pagar ao governo legitimo ele Portugal, que hoje r eside na senhora D. Maria II, 
a somma de ~ 2.000:000 esterlinas, á conta elos quaes apenas se tedio r ecebido 
umas ~ 500:000 esterlinas . 

Se infelizmente v. ex.a se não achasse com os poderes necessarios para desde 
logo conceder a garantia elo seu governo, occorre-nos pedir-lhe ao menos que a 
subscreva sub spe 1·ati) no caso que achemos meio ele ajustar d 'essa maneira tun 
contrato, cuja validade :ficará então clel)endenclo ele ser approvaclo por sua mages
tacle, o imperador do Brazil. 

. E uma verdadeira calamiclade que por este modo fique ainda r etardada inde
fintdamente a installaçiio da r egencia, e mesmo em risco de mmca se verificar, 
qu111ndo sua magestade o imperador n~to queira dar ao contrato · a garantia do seu 
g0verno ; não cabe, porém, em nossas forças r emeeliar este mal, e só podemos la
lllentar as tristes consequencias que cl'aqui se seguem para o serv-iço ela senhora 
D. Maria li, e para a so1'te elos portuguezes :fieis a sua ma,gestacle. 

Deus guarde a v. ex." Lonch·es, 13 ele julho de 1829. - 111."' 0 e ex."'0
_ sr .. mar

qnez ele Barbacena. = JYJ.m·qt~ez ele Palmella = Mclll"qtwz de Valença = José Antonio 
G?.ter-rei1·o. 

O fficio 

Ill. mo e ex. mo sr.-Antes ela partida de v. ex . a para o continente cumpre-nos 
representar-lhe que . não sendo possível, como v. ex. a o não ignora, concluir ne
nhuma transacção pecuníaria de maior importancia, emquanto se nllo receberem 
respostas elo Brazil, que tardarão ainda muitos mezes, entr etanto se perderá toda 
a esperança de sustentar a causa e ele animar os subclitos ela senhora D. Maria II , 
se não houver ao ;menos os r ecursos pectmiarios indispensaveis para soccorrer os 

· defe~1sores ela ilha T erceira, e para distribuir, aincla que sej a com a maior parei
monJa, para outros objectos elo serviço ele sua magestade :fidelíssima. Uma somma 
n:enor ele ;C 8:000 esterlinas mensaes seria totalmente insufficiente, e essa mesma 
nao poclerá bastar. senão com muita clifficulclacle, e sómente no caso ele nos achar
~os habilitados a fazer face primeiro á divida atrazacla e ao pagamento das letras 
Ja acceitas. 

_Julgâmos que n~io seria impossível (quando v. ex.a não tenha á sua clísposiçfio 
l~e tos pecuniarios sufficientes p:owa nos fornecer a dita somma) obter um emlJres
tnno sobre a garantia pessoal ele sua. magestade o imperador elo Brazil, ele ;f. 50:000 
ou ~0:000 esterlinas, o qual deveria embolsar-se immecliatamente quando se con
tralusse outro elhprestimo maior . 

E stamos bem certos, por conhecermos o vivo interesse que v. ex." toma a bem 
da_ causa ela augasta sen,hora, ct~a guarda e tutela lhe foi delegada, que não nos · 
det:x:a.rà á sua saída de L ondres no terrível embaraço em que. forçosamente nos 
acharíamos, se estes negocios não :ficassem determinados elo modo mais claro . 

_Deus guarde a v . ex.a Lonclres, 13 cle j Lliho el e 1829. - lli. 1110 e ex.mo sr. ·mar
qGtlez ele Barbacenn .. =J.l1m·quez de Palmella=J.11m·quez ele Valença=José Antonio 

Ue?·? ·eú·o. 
Portaria 

Sendo indispensavel organisar o conselho ele justiça, e não senclô possiyelnas 
~ctuaes circumstancias segtúr exactamente a este r espeito a letra elo alvará ele 15 
\~ novembro ele 1810, pela não existc:wcia ela junta criminal ela província, nem o 
c tsposto na l)Ortaria ela junta que governou esta 1Jrovincia1 ele data ele 14 ele no
Vembro ele 1828 1, no caso ela não existencia de um governador e capitão general: 

• 1 Ei?-aqui a conespon.clente ponaria citada pelo conde ele Villa Flor: 
D p'A. JLUlta provisoria, eucarregmla ele manter a legitima auetoriclade tle el-rei o senhor 
pr.o efro IV, tendo consideraç.ão {L necessidade de ultimar os conselhos de guerr a a que se tem 
scu~ec_rd_o e se houver de proceder, a fim ele que nen_1 os inn?centes padexam ~a clem?ra ~los 
ex 8 l ivramentos, nem aos culpados se r etarde o clevrclo castigo, para satrsfaçao ela JuStiça, 
· enrplo Glns povos c segurança cl::t patri a ; e attcndcado a que na·s actuacs circumst:mcias nãu 
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hei por bem cingindo-me ao espÍrito do citado ahar{L de 15 de novemllro de 1810, 
c conforman~lo-me com as instrucções que recebi ele sua magestad.e, determinar 
o seguinte : 

O conselho de justiça será composto ele tun presidente, ele tres vogaes müita
r~s e de tres vogaes letrados, e d'estes ultimos o mais graduado, ou em graduação 
igLtal o mais antigo, será o juiz relator. O presidente será o governador e capitão 
general ela p~'ovilwi~, os tres . voga:es militares serão os . tres offi.ciaes de superior 
})atente e antiguidade e4istentes n'esta ilha, e os tres vogaes letrados serã.o os 
dois desembargadores ela relação dos Açores e o corregedor da cidade ele Angra. 

Palacio elo governo gc~'al elos Açores em Angra, aos 15 de julho ele 1829. = 
Conde de Villa Flor, 

Offici(t 

(N. 0 8 9 rcscn·atlo) 

Ill.1110 e e}\:. 1110 Sl.'. - o ministro ele Hespaqha expede agora um correio que a 
semana passada tinha recebido elo seu governo com o fim de instar pela resolu
ção da nossa questão, em consequeneia do qllC, tendo tido este ministrq uma au
dicncia do duque ele W ellington, em que com. toda a destreza e e:p.ergia tratou 
cl'esté objecto, fazendo-lhe sentir a ancieclade elo seu governo sobre esta decisão, 
a qual tanto concorre para o socego cl~ Het>pE~-nha, elle lhe respondeu, que l)odia 

·est~tr certo que mmo~ clq,riam pPotecção algqma a qualquer cousa que se encami~ 
nhassc a revolução e):p. Hespaúha, antes se opporia por todos os lnoclos, e que o 
mesmo que clizif.!. para Hespanha di~i<1 lJava Portugal; emquanto á conclusão do 
negocio, qtl.e lhe desse tempo, porqll.e o não podia terminar por um decreto. Que 
ha duas partes q Lte é preciso -tratar com 0llas, que o seu fim é oop.cilial-as sem 
por modo~ ~lgt~m pm·te1· atteinte. au;x: wroits de D. Miguel . 

:M:ostvou-lhe mr. Zea os pontos essenciaes ou o projecto da c&rta; que, porém, 
conviria muito nas ci1:cumsta:ncias actuaes que el-rei escrevesse .ao imperador, que 
clle approvou; c1iJ!ienclo isto, porém, não nos compromcttemos·; a que mr. Zea re!:l
poncleu qt~.e se con:J.prornettia a dar a protecção ao portador como se tinha con
venciop.ado com lorcl Aberdeen, no que clle duque tambem convein. 

Sobre a.s pl'imeiras icléas d'esta carta e sua utilidade tenho trq.tado nos meus 
officios aiJ.teriores ; a respo~t~ cl.e lord Aberdcen á proposiçã-o que lhe fez de pro
tegev Carlos Mathias, faz lembrar mais a precisão cl'ella, que, quando não obtenha 
o fim de dispor o imperador a entl.,ar em negociação, tem grande vantagem ele da.r 
mais uma evidente prova ela~> v.i~~tudes ele el,rei nosso senhor, e m~is tun desmen
tido á~> calumnias elo partido conu·ario. 

Viu lorcl Abercleen o sentido em que mr. Zea julga que este governo appro
vál'a a missão ele Cal'los Mathias 1 e ele que formou projecto que I'emette ao seu 
govc!•no, o que agradou muito a lorcl Abcrdeen, e a que disse que deveria isto 

se podem convocar os ministvofl que na fórma do alvará de 1ó de novembro de 1810 compu
nham a jQ.nta de jJ+stiça criminal,· IJ,em pm· conseguinte organi~ar-sc o conselho supremo desi
guatlo no § 10.P c'!.o m.esrno alv!J.•á.: ba por bem, em nome do mesmo angusto senhor, estabelecer 
um conselho militar, CQITJ.posto de um presidente, um juiz rclatbr, oir).CO vogaes ordinm.:ios e dois 
extraorcli~1arios pal'a Ofl caso.s de em1Jate; o qual conselho usa•á, durante Q actual estado ele cou
sas e eJll conformidacle do mesmo alvará e do deoreto de 13 ele agQsto ele 1 !90, de toda a jm·is
dicçào, arbitrio c f!J.culcla4e para confirma1·, revogQ.r, alterar e modificai' as sentenças elos cou
flCl!:JOs, quer condemucm, quer, absolvarn nos casas em ql).e o d~1·eitQ Q pe1·mitte, dando-se {L 
execução as li!entençafl a13sim confirmadas pelo clito ;lllpl'emo conse}ho, na f~rma regular pelo de
Cl·eto de 20 çle agosto ele 1777 e como se acha clec}q.rado no (4lcreto ~le 13 de novembxo de 1790, 
:ficando este em inteira obscrvancia; devemlo p mtlsmo conselho militar ter em vista, para. os 
seus julgadores, todos os alvarás1 decretos e orclcus estabelecidas para o tempo ele guerra c 
pd~Hüpalmente o que se achar cl1spo ·to no § 16.• elo sobreclito alvará de ló de novembro de 
1810, para os crimes de espia, deserção para os inimigos, snblevação, traição e motim, em cujos 
casos, praticando o dito supl!emo conselho militar e:xactamentc o que as leis ordenam, remetterá 

.as fínaes sentenças, antes de publicadas e com toclo o segredo da justiça, á presença ela junt~J. 
)Jrovisol'ia, <Wm aquell!J,s l"e<l~mmcnclaçõcs que as circu~stancias cl i~tarem, a fim de que a mesma 
j 1mta, em nome de el-r~i, ha,]a de resolver sobre a sua final cxecuçao. 

uO coronel 'l'heotouio de Ornellas Bmges Avila, secretario encarregado da repartição da 
guerra, o tenha. assim entendido e fa5-a executar, passando as ordens necessarias. Ahgra, 14 c~c 
11 ovembro ele 1828. =Diocleciano Leao Cabreira= João José clct Cunha Fen·az = José Antomo 
dct Silva 1'on·es= TI.eotonio ele Ornellcts Bntgr_s .Avila." 
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~er .de maneira que emanasse tudo elo govemo· po!'tuguez., e que tbdlils assim o 
Jnlg:assem, porque estavam descontentes d0 procedimento elo imperador n'este ne
gociO, e que assim lhe queriam fazer conhecer, e que não era, poTtanto, canse
quente faz e:~,· novas prop@stas . 1\h. Zea ·perguntou-lhe até onde se estendia a pro.
tecção que se dá a Carlos J\!Iathias, fazendo ver quanto elle se exptmha se não 
fo sse em um navio inglez ; disse-lhe l0rd AbeNleen que não pocl eria impectir que 
elle. fo sse preso qu.ando desembarcasse, ainda que não se pocleria esperar 1un prp, 
cednnento s.imilhante ela parte elo imperaclor, mas que logo o r eclamru:riam e f\u·iam 
tudo que uma nação medianeira póde fazer em tal caso, e que, se o emissario ti. 
v:sse a força de supportar a primeira partida do imperador, faria t1m grande ser= 
Vtço a seu amo. Juntou mais mr. Zea : fica entendi elo que Carlof> J\!Iathias é preso, 
a sua commissão está acabada, a cart~t não será entregue depois ele umà tal prova 
.ele recusa elo imperador a toda a combinação; não ha mais que fazer, e al-rei nosso 
\enhor mostrariL a todo o mundo as suas boas disposições e intenções . O príncipe 
c e Esterhazy approvou muito o plano ela carta, e disse que Et.SsÍ:Jn o ía dizer a tr. B.rnnch, em Madrid, para que o r epetisse tíquell;:t. côrte, sentindo bem a uti-
tdacle ele um tal passo . Pareceu necessario a mr. Zea fazel.' esta. commun.icaçf:o 

ao embaixador el e Austria, porque havendo a, IJJ,aior intimidade ent1•e este g-oven1@ 
e aquelle, h~via sabel-o, e entã.o seria 'llilill motivo de cimne. Segurou este enibai
~~dor ql!1e lhe pareceu o marque~ ele Barbacena mais c}isposto a entrar em negG
Ctaçã?, e a ultima vez que lhe fallou, rupesar de esta!,' clecic1ic1o que vae pa,ra o 
~razti , . Mncle espera a continuação ela protecção elo seu amo particulq,rmente. 

O imp.erador elo Brazil casa com a filhn. ela prineeza, de L euchtenberg, que vae 
partir para a Ing·lruterra, ele onde pa1•te p,ara o RiiD na f,ragata brazileii·a, acompa-
nhada pelo marquez de Barbacena. · 
· Não junto mais reflexões á inacç~io d'este governo depois ela ~· espo s ta dada a 
D .. Joaquim Acosta. Parecia, pelas phrases antececl.entes elo duque ele vYel1ington, 
qlle logo que ella chega,sse se daria andamento ÉL neg·ociação, sein se ·precisar mais 
Passo algum; é ve'rdacle que esta proposição ela caFta não é exigencia cl'este go
verno, mas toda a demora me parece pouco decorosa para o governo ele H es
P<~~nha . 

Deus guarde a v. ~x. a Londres, 14 ele julho ele 1829. - Ill.mo e e4.mo sr. vis
conde ele Santarem i, 

Of'rficio 

IU.mo e ex. mo sr.- C0mo chegassem os primeiros navios elo Rio ele Janeiro, 
que em dias de maio elo corrente runno fundearam n'este pol•to, se eliv1ugou a boa 
~ova ele haver subido ao throno ele ·seus augustos m Q,iores o muito alto e pode
loso rei o senhor D. Miguel I nos so senhor, o qne grandemente satisfez os mo
radores cl' esta cidade, que andavam cobiçosos ele que se r ealisas se tão venturoso 
a.~ontecimeJ.ito. Relevava, comtuclo, que documentos authenticos confirmassem tão 
gtata e importante noticia , não já para manifestarmos nossa. alegria, se não para 
~ce~·tanno s no moela ele obi'ar .categoricamente em consa ele tanta l)lonta, . Em dias 
~ ~ Jllnln.o jrne vieram á mão as gazetas de Lisboa com os diplomas e uotícías offi
Ctaes, ll!Ue me certificaram e serviram de r egra; communiquei logo á camara o seu 
comteúdo para que começasse ele entende!' sobt•e este objecto, celebl•anelo,o com 
b~· fórmas que a similhantes actos competem) e com as mostras ele l?egosijo pu
Iilco de que ~ capaz u~ povo tão leal em uma .terra tão. clesp1•~viela ele tudo. 
~otwe para num qne o cha 7 do corrente mez ele .JUlho, anmversarw ela acclama

ç,.o d~ sua magestaele na capital elo reino, era o .maís proprio lJara se fazer aqui 
;

8te mesmo acto, po;rque os vassallos ele sua 111agestacle n'esta capitania, confor
~l~ndo com o~ do reino na obecliencia e leald3Jde, devia;m similha.l'-se o mais que 
!"

0 essetn nos signaes do seu contentamento. . 
l'a Ao ama:uhecer d' aquelle fa:ustissimo cliEl) .salvaram ~s for~alezas e embancleitaxu:.- os ·navws surtos no porto; pelas nove hm·as acucltram <J.S casas 'da camara os 
g .dtstraclos ela terra) os membros cb governança, clero, nobveza e povo; e, e1•- . 

lU 0 um throno na sala elas conferencias com a real effigio ele su.a magBstade, 
I N~ . 

ao tem assig·natnra, mas suppomos ser elo visconde ele Asseca. 
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t rcs v zes alevuntliLl o tlei:!emlnwg·allor juiz de fúra as vozes de accl~:tmaç~to dentro 
da mesma sala, qué por todos qu e estavam foram 1•epcticlas ; c, desenrolado o es
tandarte ela camara elas janellas para a rua, em preseJlÇêl. do povo c ela tropa des
armada, alçaram os dois magistrados aqucllas mesmas vozes ele acclamação, que 
os soldados assim desarmados j tmtamcnte cvm o demais povo acompanharam em 
êtltos vivas; e foi por todos acclamado o senhor D. Miguel I nosso senhor, rei de 
Portugal e elos AJgarves. . . 

Acabado este acto oncammhou-so o corpo ela oamara ao palac10 do governo, 
defi:onte elo qual estava postada toda a tropa d 'esta cidade, quo, se tão diminuta 
m numero, não o é na honra e fidelidade; c eu na frente cl'ella, cel'cado do meu 

estado maior, alevantei por tres vezes as vozes ele acclamação do muito alto e po
dero so r ei o senhor D . Miguel I nosso senhor, a 1ue toda a soldaclos~a e officia
li.clade, assim como toclos os ctrcumstantes, oorresponcleram com a mais sincera 
effusão de animos verdadeiramente fieis . 

Findo este acto enclireik'lram todos para a capella r eal de S . Paulo, que é no 
mesmo palacio, a qual a camara mandára ornar com os tc1•mos mais accommodados 
ú cEtpaci.dado do paiz, mas assim mesmo mtú asseiaclamente, e depois elo uma missa 
cantadu e sermí:io adequado a tão alto assumpto, prégaclo pelo aclministraclor i'n
terino cl'esta prelazia, foi por clle entoado o hymno elo gmças ao Altíssimo, aos 
quaes actos, que foram acompanhados ele r epetidas salvas ele mosqueteria e ai•ti
lheria, assistiram quantos portugtwzes e estrangeiros se achavam na cidade. D e
pois cl'isto subiram todos á sala elo docel, onde estava collocaclo debaixo d'ello o 
r etrato ele sua magestacle, que todos cortejaram com o mais proftmclo acatamento . 

Á noite concorreram todos os moradores ao palacio elo governo, convocados 
por mim, e, segtmdo os tenuos r ectu·sos de cidade tão esteril, festejámos, quanto 
nos era dado, tão memoravel acontecimento . Por tres dias successivos continu:t
ram ele salvar as fortalezas ús horas elo costume, e em todas as tres noites houve 
illuminação e igual concurso no palacio elo governo. 

A camant esmerou-se na festividade ela i gr~ja c na illuminação elo eclifici~, 
em cnja fachada se esbcltava o r eal busto <.le sua magestade, cil'culaclo ele mul
tas luzes ; a nm lado as armas da oamara, ao outro as quinas reaes, e nas ext,·e
midacles os dois clisticos seguintes : 

Djgamos alta voz: real , real 
Po1· Miguel alto rei de Portugal. 

Nosso rei natural alcYantâmos 
Principe que do peito tanto amâ:ncs. 

O palacio elo govel'JlO estava illuminaclo em toda a frontaria; no centro u111 
throno alevantado sobre quatro degraus, e collocaclo n'elle debaixo elo clocel ulll 

retrato ele . tta magestaclc, rodeado ele mtútas luzes, ele uma banda as armas reacs, 
da outra as ela cidade . A musica núlitar tocava ele espaço a espaÇo, e nos in

tervallos houve diversos fogos ele artifício obrados por soldados artilheiros, ql~e, 
n~io sendo profess01·es n'este officio 1 fizeram causas como se o fo ssem. A officüt.
lidacle estremou-se no luzimento, p1•i.mor o gentileza com quo se apresentou :oEL 
g rande paracl:}, c os moradores andal'am á competencia nas demonstrações d.o 
'Seu regosijo . A memol'ia cl'este dia foi consagrado o novo theatro que se está ech
ficando, e qtle não trabalhou por estar ainda incompleto. 

A oamara fez o auto ele acclamação, 1weito e homenagem qno remetto IJ01' 

copia, o que ficou regista.do na secretaria elo governo: por esta occ:tsirio provi os 
post'Os vag:os que cabiam na minha alçada, e não poupei cotlsa alguma que po: 
desse servn· de argmnento do meu amor ao throno e da minha :fícleliclacle a el-ret 
noss(} senhor. 

Como. se acdamasso el-rei o senhor D . :Miguel I na capital, mandei que 0 

mesmo se praticasse em toda a capitania, e já para esse fim tenho expedido a.s 
0rclens , assim como determinei que se fize sem em seu real nome todos os actos 
magistraticos pelas formulas expressadas no real decreto elo 1. 0 de julho ele 1828, 
qtle veia a meu poder. 

Rogo a v . ex . a que, apresentando esta participação· a el- r ei nosso senhor, Lhe 
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b~ijc .em meu nome sua realm~io com os protestos Üa mais r es1Jeitosa e l e~1 obe
d.tencta, no que me acomp<tnha.m• todas as diversas classes elos h<tbitantes cl 'esüt 
ctclacle e tropa que a guarnecem. 

Deus guarde a v. ex .a Moça.mbique, 16 ele jtüho ele 1829.-lit.mo e ex.mo 
sr. conde de Ba.sto, ministro secretario cl'estado elos negoc:ios do reino, e interi
namente da mq1:inha ·e t1ltrai!lar. = Seb~ti(f,o Xcwim· Botel1V!: 

ÇJeriidão dq >1-t:!to aci~na reteriéj.q 

J oaqRim do Rosario e Sá, escrivão elo senado ela camara da cidade de Moçam1i
que, por sua magestade fidelíssima que Deus guarde etc. 

Certifico qqe no livro que ao presente serve par:a as vere~çõ es elo senado cht 
ca.mll!ra cl'es ta cidade de Moça:JI!.bique, n' clle a R. 77 ~té 'fl. 79 se acha o auto do 
teor segnil!te : --:- Auto ele vé1:eação geral e extraot·di~aria a que procedeu o senado 
ela. camara com as auctqriqades e mais pessoas da nobreza, clero e povo, para 
proclamar ao muito alto e poderoso senhor nosso, o se~hqr D . :Miguel I, :rei de 
Portugal, Algarves e seus domínios. Anno do nascimento ele Nos.so SenltoJ.' J esus 
Cht:isto de 1829, aos 7 dias do mez ele julho, n'estâ ciclacle ele Moçambique, 
captta.l dos estados da Afriqa oriental, c paços do senado da camara, aonde vie
ram o desembargador presiclente Dionysio Ig·uaciq de Lemos Pinto, os vereadores 
Antonio Lotlreuço de Sousa, João Luiz ele Soqsn,, Antonio ~tunes de l\Iello e o 
proctll'aclor J psé Caetano Correia, commigo escl'iv!lo elo senado c1a cq.marA-, ~h i per 
uante o mesmo senado ela calllara, ::mctoridaqcs civis, n1ilitares e eocl!'lsiasticas, e 
mais pessoas ela. nobreza, clero e povo abaixo assignado, fgi pelo presidente man
d~da ler a llJ.lii). escrivão a portaria ele s. e~. · o ill .mo e ex .100 sr. 'ebastião Xa
Vter Botelho, go>r!'lrnador e capitão general cl' eE~ta capita~üa, dirigida a este senado 
elll data de 19 ele junho cl'este ai)Jlo, e m.~jo teor é : «Üs gloriosos acontecimentos 
que tiveram logar na capital ela monq.rchia, e~1. con~equencia dps qtmes sua ma
gesta-ele o senhor D. Miguel I subiu ao throno ele sctlS maiores e empunhou o 
seeptro porh1guez (acontecimentos qtw só agora constam pelas noticias chegacl~s 
n9s navíos ultimamente entrados), são ele tal natureza, e ele tanto jubilo para os 
leaes portugne4ElS , habitantes d'esta cap itania, que me apt:esso a faz!O)l-as publica:s 
~e1n esperar participação official que me ordene . Suceecle mais qttc foi o dia 7 ele 
Jtllho elo [mn.o passado aquelle em que se rematou a nossa vcntma, c ultimou. 
quanto as leis ftmclamentaes do reino prescrevem para a inclissoluvcl união do r ei 
Cotn o po10 portnguez, prest.'l.nclo el-rei nosso senhor o j tu·amcnto ele bem nos go
Vcn1.ar, aclministrar j ustiça, de nos guardar nossos bons costtm1es e liberdades, 
c l'CC!')benclo o ele preito e homenagem claclo por todos os mcmb1:os elos tres esta" 
elos : eni consequcncia elo qLtC é destinado o dia 7 ele jnlho proximo futuro, anni
\'crsal'lo cl'aqu~lle tão grato dia, para renovar n est."L capit~l o q.cto ela aeclamaçrio 
ao muito alto e poderoso rei e senhor nosso o senh01: D. Miguel I, 1:ei de Por
tugal e elos Algarves . O desembaro·aclor preside1~te c mais officiaes elo senaclo ela 
camara tomem desde já as medidas ·para solemnisar aquelle dia, não s? com os 
aetos que em si.milhantes casos se costmnap:t praticaT, mas com as publicas de~ 
l1J.onstrações ele j nbilo clevicl~1s a tão feliz e augLtsto aoontecimento sendo ele cs
pera,r elo seu amor, respeito e ficlelidaclc ao nosso alto e poderoso l'ei e senhor, 
fit~c se esforcem que appareça toda a pompa e clignicl~de. :)?alacio de S . Paulo 
de Moçambique, 19 de junho de 1829. -Sebastião Xavim: Botelho.-Despaeho. 
Accqrdam em camara, etc . Oumpra-se e r egiste-se . M oçambique, 1 de julho ele 
1829.- L emos- Sm.m'L - Antunes- CmTcia - 8::\ ». · 

E:Jl!. virtttdc do que lqgo o des~mbargador presidente elo senado da camara, cles
CJll:olado o estauclar te do mesmo senado e descobe1:to o J:etl·ato ele sua magestadc 
0 senhor D. Miguel I, e convenientemente collocaclo sobre o throno pa1:a esse :fim 
arn1.ado no htclo da parede em que ficq. ·q. cadeil:a (lo presidente , proclamou este 
rJor tres vezes areal, r eal, pelo senhor O. l\1igL1el I , rei. ele P ortugal», o que foi 
1gLtalmentc repetido com o maior enthusiasmo por todas as aucto1:iclacles e mai 
J:les~oas que concorreram a esta sessão extTaoi:dinaria, c0nvocada por tão augusto 
liiOttvo; e depois foi lJeló clcsembarg·aclor presidente e pelo desembargador omi-

29 
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dor geral levado o retr::Lto clu mesmo augusto senhor, que collocaram na janella 
do centro dos paços d 'es te senaelo da camara, qne deita sobre o largo do mesmo, e 
aonde se achavam postados os corpos da 1n·imeira linha da guarnição d'esta. praça 
e innumeravel povo, tornando o mesmo desembargador presidente de uma janella, 
e o mesmo desembaTgador ouvidor geral da outra, a proclamar o mesmo augusto 
senhor, o que tambem e com iguaes demonstrações de r espeito, jubilo e amor 
para com sua mages tade el-rei nosso senhor D . ;!Yliguel I, foi conespondido pelos 
sobreditos corpos e mais pessoas que se achavam no largo dos paços do senado 
cl'esta ·camara. E por esta fórma e em virtude ela portaria .transcripta se fez auto • 
ele acclamaçao do muito alto e poderoso r ei e senhor, o senhor D. l\liguel I, ·rei de 
Portugal, Algarves e seus clominios, em que se assignaram o desembargador pre
sidente e mais o:fficiaes elo senado da camar~t, auctoridades civis, militares e eccle
siasticas, c mais ,pessoas da nobreza, clero e povo que ali concorreram e para que 
haviam sido previamente convocadas; e eu, Joaquim do Rosario e Sá, escrivão do 
senado da camara, o fiz e escrevi. = Sebastião Xavie?' Botelho = O desembarga
dor presidente, Dionysio Ignacio de L emos Pinto.= (Seguem-se oitenta e seis ass·i-
gnatw·as.) • 

O.rde1n do dia 

Repartiçfio do ajudante general em Angra, 17 ele julho de 1829.- S. ex. • 
o s1·. governador e capitão g-eneral, considerando a necessidade de se r egular em 
as gratificações elos officiaes a quem compete este vencimento, por se acharen1 
empreg-ados em serviço effectivo na clefeza d'esta ilha, manda observa.r a regula
ção que com esta ordem se publíca. AttendendQ, porém, s . ex."" á escassez ele 
meios pecuniarios que n'este momento se experimenta para fazer face ás avulta
<la,s clespezas indispensaveis para o bom serviço e completa defeza d'esta ilha, 
determina igualmente que os o:fficiaes comprehenclidos debaixo da denominação 
«estado maior» e os officiaes do r eal corpo ele engenheiros só r ecebam effectiva
meute o soldo de suas patentes, sendo-lhes abonados em divida o terço elo au-
gmento do soldo e a respectiva gratificação. _ 

Pelo que r espeita aos -vencimentos de rações ele e tape e de forragens, ordena 
s . ex.a que .se continue a observar o mesmo que está em pratica. 

Regulação das eratificações m ensaes em mo.cd::t f'orte 

Do estudo mnlor 

Chefe das repartições do ajudante general e quartel mestre general. ...... _ .. __ .... 30~000 
Sub-chefe encarregado elas ditas repartições . . . . . ................ . ... . ..... ...... 20@(100 
Encarregado da secrctal'ia militar .... . .... . .... , . . .. . . . . . . . . ... . ..... ....... ... ... 20$000 
Officiaes com exercício nas repartiçues do ajudante e quartel mestre geueral. . __ .. ... 10$000 
Officiaes ás ordens de s. ex.•. o sr. goyer:naclor e capitão general, e dos com.olandantes OO 

da força armada e da bngada.- ........ -.-.-.--- ........ --.- ... -----.- .... . 10.$0 
Os officiaes do real corpo de engenheiros receberão a gratificação que ll1cs compete sc

gnndo as suas graduações em commissào de resillencia . 

Commandantc da força armada : De commnudo 
• endo offieial general ....................... _ .......... _ .... _ .. . .. _ . __ . _ 50$000 
Sendo coronel. ..... _ . _ . _ . . _ ... __ . _ . . . ...... . ___ . . .. _ ..... _ .. __ .. ____ . _ . 40$000 

Governador elo castello de S. João Baptista ...... ... . ................. __ ......... 30$000 
Commandantc de brigada: . 

Sendo coronel .... . . ... . ...... ____ ... ... . . . . ........ . .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 30$00g 
Sendo tenente coronel.. ___ __ .- _. ___ ... _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25$00 

Commandante de regimento de cavallaria infanteria, artilheria ou caçador es : 
Sendo coronel. ...... ___ .. . ... .. ~ .... .......... , . _ ....... __ ... _ . . _____ .. 30$00~ 
Sendo tenente coronel ou major. _ .. _ . _ ........... __ .. _ ........ ... . .. . . _ . _ 25$00 

0 Sendo capitão .......... _ . . __ . .. _ . _ . _ ." .... . ...... ___ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20$00 
Comma!1da~tcs de companhia.s ele quaesqner · dos corpos menci~nados, da brigada de 

artt!hena, e das companlu as de sapaclorcs e couductores : ' 
Sendo capitão .... -·- ....... _ . _ .... __ .. _ . , . _ .. _ . _ ... .. _ . ..... _ . _ .. _ ...... 10~0~g 
Sendo subalterno .. : . __ . -. _ .. . . . . ________ . __ ... . ................ _ . __ . _ . . . 5~0 (){) 

Commandante de companhlll. dos corpos de Yoluntn.rios ... , ......... _ . . . _. . . . . . . . . . H>6 

1J1endes, major. 
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:1:!-...elicitaçã.o · 

IJI.mo e ex.mo sr. - Julgâmos elo nosso mais sagi:aclo dever apr esentar-no s ú'este 
palacio a significar a v . ex. a os sentimentos ele r econhecim ento e g·ratidãq ele que 
nos achâmos intimamente p~netrados para com a p~ssoa ele v . . ex . a Vae 1uasi 
completar-se um anuo depois que, expulsQs cl 'esta ilha os facclQ sos p elq valo1_; 
d~s anuas elas fieis tropas ele el·rei IJ.O sso senhqr, v. ex.a, assumü~clo as redeas 
d este governo, tem plcJ!.amente· correspondiclo á cqnfiqpça q1~e ~ua magestE].el~ em 
v. ~x .a depositou e aos desejqs ardei].te~ q1~e a CE].m~~~a S!'lmpre tere ele 1ltJl bo:rn 
regnnen que viesse r edqzir estes povos ao 'soc13go e pa:;; de qne P,S havia r!=Jillpyido 
a clctestavel cafilq, elos levantados, 4qje prqscririto~ . · · 

A r evolução, e~·'"" sr., n 1'Lq podia l evar a peiqres circllmstar').ctas qs IJ.egqcios 
da rea-l fa.zeiJ.(j.a d'esta ilha. V. e~.a, qual brilhante sql, clissipa;q.dq o t!3nebrpso 
manto ela nqite, p elo seu zêlq, pelo seh des interes:;;e, pela sua hq:qra, fiFalnwnte 
pela sua· Ílll!~nsa~rel eliligenci ll>, pÇJs tem dado q Hra.zer· ele ~'ermqs ftS pl').aDQftS no 
melhor iJé ::j, que era pr.ssiyel virei~ depois dfls inc~lf:ll~la:veis estr ngt:)s ~ 1u!'J :.J-S 
reduziu o w.oristrQ ela :rebellião, h~j e Sl1ccumb.ic~a . fqr outro !ado Üfmbepl yem!=Js 
~u.e a aelni.i:q.istra.çã,o ela justi~a nãp tem m.er eciclo a v . ex. a r1:1-enos atte1~ção e so~ 
h elt~~de. V. e;ç. a CQm f1S :dig11a~ auctoriclP.od~s j t:_clici;;~e~ tepl~ q qautq é pq~si :vel., .e~c 

· magado :f cab.eça do cnme, W!-ra que nJ.ais 11-/l-O revrv~. ~mbm·a q g:enw V!'Jl't i ~t~ 
noso ]l'}.acl}ine e' queira l eva,~itn.r-se· ; embora sócios fla abop·ecid~ e ?,-bA1ItiP,.~we~ 
0?rpovq.ção maçoiJX~a (falle-se f!. verdade, ex.1110 sr.), embp,ra ell~ conspire e 9.1~eir~ 
cltrecta OlJ. inclirecta:Jilente arredar o pqvo Cj.a JuurmQp.ia e~n que esUt com v. e~·. • 
e v. ex.. a com o pqvp; embqrl:j., fii).aliiJ. ~).'j.te , qqeira est~ spciecl&cle exec~•ancla romo 
per tqclos qs yinculos ele co:q.forp.liclq.de qtle· eleve rei11ar entre as p essoas gqver
ll~~'J.tes e entre est;;~s e os gpvernaclqs , v. ex. a com aquella. sua m esma l:~oura e 
cldtg;enci~~ sabepf\, desarmar toda essa t eiJ.el)rqsa intriga 'e punil' em 11m mo:rne:q.to, 
CO JU Q rigÇJr cl:i!JS leis

1 
OS malvados q11e p:).'QCUTarem levantar a dissideiJ.CÍa dÇJS vas-· 

sq,llos ale el-re~ sqbr~ os despojqs e ruínas ela amisacle e elE). geral satisfaçãq . 'fqqo 
esl:Jerâmos e tt~do se confia ele 1fll1 ch efe attento e magnanimo cqmo y. 'ex.a 

~is-~q1~i, ex.mo sv., qs nossos puro!"> se:q.timentos. R eceb&-Qs v. ex.a CQHj. ~ su91 
11~tl.j.ral QOIJ.clacle, pois q.ue são os que nos dieta a nossa cqrqial g:~::tticlão e o JtOSso 
"lv? necGIJ.lleCÜlleiJ.tQ p,elp aprq,zivel e felicíssimo goveriJ.O con1 que V· fl~."· tel!t F-
~on~eaclp esta povr:Jaçãp . · ' 

:Oeus gq.~rcle a v. e}\:. a F Lmchal, em ca.marEJ., ~}OS + 7 de julho de 1829 .'C"'7 
IlLmo e o.x: .'1l 0 s1~ . José l\ial'iq, M.onteiro, goyerqa.dor e aapitãq gm1-e1:::j.l d 'este esta7 
dq. ::::::::=O ])l:esideute, .L11~tnuo l C,y4·illo da Espm:cmçct IA:eine =O vereaclqr, Simãq 
J.oaquún· S,yinola e F?·eitas = O ' ' er eaclq1:, J qãq Oa?Ylosq B ettencolwt ~O p1:ocm:ac 
c~o~· do COI').Celho, Rical'do Estctnislatt dq: Oosta =O prqcnraclor elos mes ter es, F e
ltcza'YJro. !j'·iUppe_ e S ilvct --:: Dito, JY.fct?~tte.l Joct~u.in~ TeiXJe'in~,= I)ito, f?m?J.â:sco de~ 
Oqnc.et~;cto = D1to, Alexawl1·~ J ose 114rmtzr 

'\ 

Senhor : -0 deputado eleito pelos estados da Íqcli q. pm:a. devidamente os re~ 
nuesentar na camara elo~ senhores deputados ela nação portugueZla, col).forme a 
ca1ta··con.stitucionq,l ela nwiJ.archia, encqntnn}clo á sq~ ch eg:ael:')o a Lisboa u surpado 
0 rea~ throno de vossa D').qgestade, j tllg:on elo seu estrictq dever , como subclitq le~ l 
e mats ainda CQlJ:!.O p1:ocurq,clor d'aquel~ ~ pm:te da monarclfia., vir inunec1ia taJ;I1ente 
l~l:es~ar aos r eaes pés ele :\' Qssa mag:e~tade, em se~1 ~ome e no de todp,s ps seus cone 
~tt.tn~ntes, o solen;n e rn:eito e ltOllleiJ.a,gem que oomo :subditos_lhe devemos, e r eiterar 
. . ]Uiameutq ele fi.clelidacle que todos os p01't1lguezes ela As1a a vossa. magestacle, a 
:et~ augusto pae e á~ iiJ.stituiçõet> por elle outo}'gadas espontaneamente pre~t4'1f10~ e 
. stamos dec.jcliclos a manter. ]1 pouquq,p.to no escandaloso asset~-to qqe ~ 11 ele 
·]~~~~o ~e 1828 se lavrou em Lisboa por um C.OIJ.ciliabqlo de reb~ldes, map..dadb~ 

ttsonamente representar as terras elo r eino., qne nuuca os nom,eª'ram, ~ o~ 
{11aes u surparaan o nome ele côrtes, appaJ,:ece assignaclp um frade, ROr nome 

t·. Joaquim ele Carvalho, . que ant es d'aquelle assent0 se achava. re,sidin~o em 
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LisLoa e tratar:.da ue demandas, ousando intitular-se ((procurador ele Goa.>> (fraude 
que se praticou com as mais das cidades e villas portuguezas, tanto do reino como 
do ultramar), elle julgou que ig·ualmente lhe cmnpria protesta.r, como solemne
mente protesta, em nome da muito nobre e sempre leal cidade ele Goa e ele todos 
os estados portuguezes ela India, contra tão infame aleivosia; pois desde o falle
cimento" do senhor D. J oão VI, que santa gloria haja, nunca ali se elegeu clepu
tado ou procurador algum senão o que humildemente agora vem com este pro
testo á presença ele vossa magestacle, o qual em· nome de todos os portugnez~s 
ela Asia a vossa magestade roga se digne receber e mandar dar toda a authenti
cidade 'que possivel for, que na melhor fórma ele direito caiba e que mais seja do 
seu real agraclo, a este publico docmnento . 

Deus gLmrde a vossa magestade muitos annos . Plymouth, 17 de julho de 
1829.=0 deputado por Goa e mais esta,clos da Inclia, Bemcwdo Pm·es da Silva. 

Officio 

DI. mo e ex .mo sr.- Tenho a hom·a de accusar a l'ecepção elo offioio que v . ex .3 5
. 

n1e dirigiram em 13 elo co.rrente, ponelerando.me as infrLlctLwsas cliHgencias que 
hão. feito para contrahirem o emprestimo ele f, 1.000:000 esterlinas

1 
sem o que 

nao póde verificar-se a formação elo conselho de regencia, de que v . ex.as têem 
de ser os ,dignos membros, na conformidacle elas ordens de sua ~agestade o im
peraclor elo Brazil para sustentação ela causa de sua magestade fidelis_sirua a se
nhora D . Maria II, e pedindo serem por mim anctorisados a offerecerem e pro
metterem a garantia publica e positiva elo meu governo1_ a fiu1 de ultimarem a 
negociação elo mencionado empre.stimo. 

E quanto me cumpre responder a · v . ex. as so)n·e este importante objecto é 
que, apesar de não achar-me auctorisado para o f~•zer) todavia não hesito em an-
1mir ao desejo de v . ex..38

1 lJromettendo-lhes·.a pretendida g•arantia, quando v. ex.35 

a j nlgarem necessaria, mas sub spe n~ti) como v. ex. as mesmos le:q1bmm no dito 
seu officio . 

Deus guarde a v. ex..as Londres, 17 ele julho ele 1829.-ru.mos e ex.nws srs . mar
quez ele Palmella, m~~rquez ele Valença, José Antonio Guel'l'eiro . = Mcwquez de 
Bm·bacena. 

Carl:a 

DL mo e ex. mo sr .-Com a maior satisfação me apresso a participar a v. ex." 
que n'este instante recebemos officios ela ilha Terceira de uma data mui recente 
( 12 do corrente), trazielos pelo capitão elo navio Condes se~ de Diver-pool) o ·qual en
trou felizmente em Angra, oncle desembal'cou vinte e seis passageiros1 cincoenta 
ba1·ris ele polvora e algnns outros generos . Queira v. ex . a beija.r ela nossa parte 
a mão a sua magestade por este fausto motivo 1 assegurando-lhe que o conde de 
Villa Flor e o resto da guarnição cl'aquella ilha continuam nas melhores esperan· 
ças ele sustentarem o ~eu legitimo governo, comtanto quo se lhes possam enviar 
recursos, sobretuelo ele dinheiro, pois nfio elevo clissimll'lar a v . ex. a que a clespez::L 
mensal, segundo os orçamentos que r em(.'lttem agora1 sobe a. mais elo dobro elo que 
havíamos calculaclo1 ele maneira que as f, 3:000 esterlinas que se enviaram, ape
nas chegam para metacle ele um mez. O conde ele Villa Flor tinha armado· dois 
barcos canhoneiros, e vae, segundo se infere dos seus officios, estabelecenclo boa 
uisciplina e melhorando em todo o sentido o estaelo ele clefeza. Quando este navio 
saiu achavam-se sómente clois brigLles bloqueando Angra, e não havia ainda no
ticias ela ultima expedição que saiu de Lisboa. 

O concle ele Villn. Flor renova o pedido ele varios objectos ele armamentos e 
ele munições de gnerra, com algumas variações elo que havia sido feito primeiro, 
e annuncia-me saques a 30 cl. v. na impmtancia de f, 1:105

1
16,8 esterlinas. Es

tas letras vem, como v . ex .a verá, a vencer-se a 24 elo proximo mez ele agosto, 
e excedem por consequencia as quantias cuja lista o sr. marquez ele Barbacena 
me deixou, dizendo que me seriam fornecidas por v. ex." até o dia 20 elo dito 
mez; e por esta occasião elevo dizer a v. ex. a que o sobredito marquez. se esque-
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cêu ele deixar fLUlclos para o l)ag·a:mento ele ;f 775 es terlinas, ele saques elo eli tõ· 
con_cl~. de Villa Flor, de que se lhe fez aviso log·o que chegou o1 Thornton com a· 
n~t1c1a ela. chegada do conde cí. 'l1 ercei'l.·a. Não se pócle deixar de confessar que é 
tnste a nossa posição p elo qtw toca a füaanças, considerando que não temos um 
real clisponivel para applicar até o fim de agosto á sustentação ele emigtados, nem 
a outra c1espeza, e só estrictamente ao pagamento elas letnus que se vencem. · 
· Vamos reexpedir a Condessa de Live?']Jool com as praças ele pret qüe se acham 
em PlymoLlth, e alguns artilheiros, se os houver; e ou por esse navio on por ou
tro que estamos procuranclo ele arranjar hoj e mesi)llo (o que v. ex. a tinha em vista 
:m Southampton j<í lá se não acha) contâmos m Çlfndar o dinheiro; e devendo-se por 
Iss~ comprar as patacas, pagar o segm·o, etc., faz-se necessario que v. ex. a áma
nha, sem falta me mancle entregar as ;E 3:500 esterlinas, que o sr . mllirquez ele 
Barbacena cliz ter deixado promptas para: esse fim . · 

Queira v . ex.n recommendm··me a essas senhoras e a D. Thomaz de Masca
. renhas, para quem vão cartas, e r emetto inclusa uma p0bre amostra ela moeda 

de bronze que foi Clmhwela na Terceira, a qual só tem merecimento pelo nome de 
sua magestacle que n'ella se encontra. 

Son com a mai s cordial estima - De v. ex.3
- !11.'"0 e ex.'"0 sr. visconde de 

I tabayana- amigo obrigach e servidor. =Mcwquez ele PcdmelZa. 

Officio 

(Exlraclo do n.(l 130·) 

1\:lClos os dias se espera correio extraordinarh:J de Londres com resposta aos 
despachos· em que se ordenava. a Z ea que instasse com aquelle governo para q~w 
c1ettc1a o nossb assumpto, e seja r'econhecielo el-r ei nosso senhor: assegttrani-me 
qu_e, qüalqtter que seja a resposta, sua rn:agestacle catholica está decidido a ser o 
P.n~eir0 em 0 faz;er, pois se acha a stm digniclaele comprometticla clepois das ne·· 
goclações ele Acosta. 

Madrid, 21 de julho ele 1829. = Concle ela FigvJ6im, 
' -

A lvará 

Eu el-rei faço saber aos qLte es te alvará ~om fcn·ça ele lei v-irem, que, sendo-me 
Pl'esente que, em rasão ·do grande augmento que r ecebeu a força militar com o 
estabelecimento elos co;rpos de vohmtarios r ealistas, creaclos em todas as cidades 
e na maioT par.te das villas consicleraveis cl' es tes r einos, convem q11e em beneficio 
g~l·~I. tle ·metts fieis vassallos se modifique a organisação clada aos r egimentos de 
lllthctas pelo regulamento ele 20 de dezembro ele 1808, regalando-se a sua força 
e 0 tempo ele seryiço elos que n'elles tiverem praça, quanto for compatível com 
~ bem d:os ~)oyos e fh~s a que se cli~·igem os mesmo_s corpos ele mil_icias em _defeza 
t· a ~onarchta; e depo1s ele te~· cons1dm•aclo este obJ ecto como pecha a sua tmpor-
a.ncla, sou servido determinar o seguinte : 
, Lo Cada l'liD dos t egimentos ele milícias se comporá cl'ora em diante de um 

80 
batalhão, formado ele uma companhia ele granaeleiros e quatro ele fuzileiros, 

t·· 2.o As <J~uatro companhias ele fL12lileii'os continuarão a r ecrutar no mesmo clis
cÍ·l:t~ do 1:egimento, para o que se rulterará a sub-divisão até agora feita mn o]to 
c11~tnctos 1guaes , r eduzindo·se a quatro cl_istrictos, formado cada um d' elles ele 

Ois elos oit0 referidos que estiverem mai-s proximos. 
3,o A companhia ele gl'anacleiros não terá clistricto privativo e continuará a 

ser_formada elo mesmo modo que se acha estabelecido nos§§ 2.0 , 3.Q e 4. 0 elo 
capitulo II elo titulo r elo r eg-ulamento de milícias de 20 de dezembro ele 1808; 
com a cliiferen~a sómente de q i.w o numero de praças aggregadas a cada uma das 
ll~h;o çompanhias ele fuzileiros , para se organisar· a ele granacleiros, eleve se.r ele 
c 018 cabos, dois anspeçaelas e vinte e q1mtro g1·anacleiros. 

8 . 4. 
0 

A composição e organisação do estaclo maior de um regimento ele milícias, 
d~gt~ncl? o que está cleterminaclo pelo so111·eclit0 r egulaniento de 1808

1 
se alterará, 

ltn.mtnnclo-se em cada regimento Hm tenente coronel, um ajudante e um porta-
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bandeira, e augmentanuo um sargento ajudante. Conseguinte-mente virá <L r eclu
:r.ir-se a força total de cada, r egimento de milicias, continuando no mesmo _ esta~o 
em que se acha a composição das companhias ele granadeiros e fuzileiros, a sels
tentas e quatorze praças . 

5. 0 Os officiaes que em consequencia da presente regulação vierem a exceder 
tld mlmero estabelecido, ficarão aggregados aos seus r espectivos corpos, até pas
sarem a efi'ectivos, logo que houver vacatura. 

6. 0 Os éorpcis de milícias vencerão pão c pret sempre que se r etmirem, aind_a 
qú.e ~t r eünião não exceda. a oito dias, salvo as r euniões para r evi stas ou exerct
cios qúe estão determinadas pelo r eg·ülamento respectivo. 

7. 0 Os officiaes de milícias qüe tiver em servido lJem e se acharem impossibi
iitados de continuar a se1;vir, t endo completado dezeseis annos ele serviço, teâo 
direito á stÜL r eforma, IJelo moelo scgüiJite : Os que tiverem dezeseis annos de 
serviço serão r efm1mados com as honras do posto que occupavam i os que colll
pletarcm vinte e cincd a1màs ·de ser viço conservarão as honras e privilegias elo 
se tt posto ; e os qüe tivci'cm mai;:; de trinta annos de serviço gosarão elas honras 
e privilegios do posto iimnecliato . 

8. 0 Os capitães graclnadós em majores serão consideraclos para ai sua reforma 
como se fó ssem effectivos nos postos clç que têem a graduação, quando n, mesm<L 
:l:cfdrma lhes competir no postcl immediato,_ em Yirtuele elo que fica determina~~-

9 .'0 O tempd de serviço dos officiaes inferiores c soldados deis ·corpos de mLlt
t ias será r egulado de modd que .os voluiitarios não sejam obrigados a servir por 
mais de quatorze annos, e ~s que forem r ecnHaclos por nlais ele dezeseis i podendo 
uns e oü.trds gosàr de reforma com as suas honras e privilegias, uma . vez que 
complete~~ vinte e cincb aruios de serviç'O: . . 

10.0 Em cdnseqüenéia ela precedente disposição não ter ão direito a bm:nt 
~Lquellas praças qüe nãq houvm·em completado os annos de serviço ela ~ei, ainch• 
mesmo que excedam à idade ele qmtrenta e cincd ann9sl salvo se es ta os impos· 
sibilitar ele continuâr~m a s'ervil:; 

11. 0 No tempo de serviço dos milicianos se 11es leYahí em conta os · a unos ele 
campanha, da mesma maneira que se acha esti\,belecido no mencionado regttla
melitó ele milícias de 1808. 

12·.0 Os generacs enca.rregados do governo elas armas Jas províncias manda
i·aó passál' as competentes escusas, sem elepencléhcia ele ordem s t~perior, áquell'as 
praças qü.e estiver em nas circumsta.ncias ele ter baixá., segundo o que fica deter
minaclo, fàzeridô~as ih'imeiro substituir por novas r ecrutas, a que se deve proce-
'der imniediatai:ri'ente, lia. c-oliformidacle das leis. . 
· 13.0 Pa.l'a tei'pl10inptâ execuÇão o que vae ordenado nos§§ 9.0

, 10.0
, 11.0 e 12-

0 

~s co~nma\iclaiites elos r eg· im!'lhttis de milícias r emetterri:o aos generaes encarrega
dos dó go;i-ei'Iio elas at'mas da respe-ctiva provintia, no fim de _cada semestre, re
lações em separàdo elas praças q_ue estlvercm nas circmnstancias el e ter baixa, ou 
tl.e gosarem da i·eforma, sendo as mesmas relações acompanhadas dos assenta-
me11tós elo livro mestre r elativ'ós a cada praça·. . 

14.0 Os 1'efericlos genemes remetterão ao commabdante em chefe do exer cüo, 
.para seu coiihecimento, a t'elação ele todos os itlcU'viduos a quem tiver em confe
rido baíxà n 'àquelle semestre, e enviarão ·as relai)Ões e documentos d 'aquelles 
qtte estão no caso de gosar a sua reforma, parh. qüe ·esta lhes seja logo dada, pre-
cedendo orcleni dó ilieSJJ?-9 commanda:q._te em chefe d·o 'exercito. . . 

15.0 N 'esta confMmidacle l3e considerará alterado o r egulamento de milicJas 
de 20 de dezembro ele 1808, ou q_uaes'cju er ül\tras leis e 'Ordens, na parte s6mentc 
em que se oppozeren1 ad que 'vae cleterminad'ú no presente alvará com força _ele 
]e~, ficando aliás em tudo 6 mais em seü. inteiro vig·or. E este se cumprirá tão ru
terramente como n'elle se contém, sem duvíclâ oú embàrgo algum, qualquer q_ue-
elle seja. · · . 

P elo que mando ao eonselb'o de ~uerra, g·eneri\.es1 governadores de armas, 
inspectores, chefes de regimentos e. mais pessoas a quem o conhecimento d'este 
pertencer, o cumpram e guardem_ pela parte 'que lhes toca i e este valení como 
carta passada pela chancellaria , posto q'ue por ·eUa hâ;o ha ele passar, e qne o seu 
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effetto · h~a de llma.r um ott mats annos
1 

sem embarg-o da ordenação em con
trario. 

Y Dada no palacio de Queluz, aos 22 ele julho del829. =EL-REI, com guarda. = 
C o nele de S. Low·enço. 

Accordão sobre primeiros euJ.ba1;•gos 

fl Ac_cor~lam em relação os ela alçada, etc. Qne sem embargo dos embargos 
d~' l :OoS, que, vistos os autos e appensos, não recebem, fique em vigor o accor

ao fi.. 1:048 e pague o embargante as custas. 
Porto, 23 de julho ele 1829. = P., Botelho ......:.. Calhei?·os= Doltt01' Almeidcb = 

Casal Ribei?·o = Almeida Yasconcellos = Seimas = Ca1·valho = Dmdo1· Ab?·ett = 
Orclaz. 

Accordão sobre seg·undos eJnbarg·os 

Accordam em relação os da alçada, etc. Que sem embargo dos segtmdos em
~argos fl. 1:086, que por sna materia e autos não recebem,· subsista o accorclão 

· ) :04f3 e se clê á execução, pagas pelo emb.argante as custas. 
Porto, 23 ele julho de 1829. = P ., Botelho = Cctlhei?·os=DotdO?' Alrneida= 

Casal Ribei?·o = Alm,e·ida Vasconcellos = Seixas = Ca?·valho = Douto1· Ab1·ett = 
O?·clctz , · 

Accol.'dão 

Accordam mu i'elação os ela alçada, etc. Que, em cumprimento e execução da 
carta .r~gia . fl. 1:091, com111u.tam a pena ele morte em qu.e fo i conde111nado o réu 
Iguacm Moniz Coelho da Silv-a em degredo por toda a viela para o presidia ele 
~hambane, com pena ele moi·te se voltar a estes reinos; subsistindo as outras 
penas em qne se acha conclemnaclo no accordão fl . 1:048. 

C 
Po1'to, 23 de julho de 1829. = P ., Botellw = Calhei?·os= Doutor Almeida= 

ctsal Ribei?·o=Almeida Vasconcellos=Seixas. 

Carta. regia acima alludlda. 

1 
Victorino José Cm•veira Botelho do A111aral, do meu conselho, desembargador 

c 0 paço honorario e juiz ela corôa e fazenda ela seguuda vara. Eu el-rei vos envio 
~<uto saudar. Por justos motivos, que me fomm presentes e moYeram a minha 
real clemencia1 hei por bem commut.:u• a pena ele morte, em que se acha . concle
fnado. por crime de rebellião o rén Ignacio Mouiz Coelho da Silva, que foi capitão 
c 0 regimento ele milícias ele Guimarães, nas extraorclinarias e immediatas que vós 
d_. 08.,vossos adjuntos lhe Ílllpozerem, para o que vos dou toda a necessaria juris-

tcçao. O que me pareceu participar-vos para vossa intelligencia e para que assim 
se execute. 
ri Escripta no pâlacio de Queluz1 em 16 cle julho 'cle 1829. = REI. = Para Victo-

no José Cerveua Botelho do Amaral . · 

Congratulação 

a . Penetrado elos mais puros sentimentos ele gratidão e ~e reconhecimento, eu 
t_gtacleço a essa :fiel. camara, e a cada n111 elos seus benementos membros e111 par-
1 tcrtlar, a .honrosa approvação que acabam de manifestar-me pela maneira por que 
frecl tenho condnztdo no desempenho elas ftmcções do alto e111prego que me foi con-

a 0 • EsM. qnasi a completar um anuo que o v-alor das leaes tropas de sua ma
g.estad.e esmagon n'esta ilha, que eu tenho a honra d-e governar, a hydra rev-olu
~~oual'Ia, e em todo este tempo (eu o confesso com o maior prazer) tenho achado 
,;· es~a fiel cama.ra a mais abalisada coadjuvação para o bem publico e para o ser
t 

1f0 do n.osso amabilíssimo soberano, devendo mesmo acrescentar que sem ella 
c~clv~z n:e fosse iiDP'Ossiv-el) ou ao menos duplicadamente clifficultoso, reduzir esta 
e' d e a, paz, socego e boa ordem que os seus habitantes actualmente desfructam 

P
. e gue haviam sicl.o privados pela nefanda e detestavel cafila elos revoltosos 
roscrJptos. 
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A solicitude que tenqo empregado na administração ela j ustiça c no arranjo 
das finanças tem sido secundada pelos conspícuos c íntegros ,magistmdos, que têem 
igualmente direito aos agraclecimentos que agora recebo. E à cooperação d'cstes 
que eu devo ter podido fazer face ás extraordinarias despezas que têem occorrido, 
c á ref!ectic1'l. prndencia elos me ·mos que devo igualmente ter feito respeitar o im
perio elas leis, e quasi aniquilado o germen elo crime que ha nove annos nos ator
menta, Muito embora (como a camara j Llcliciosamente observa) o genio vertig~noso 
de algm1s niahràdos, sem rrioral iiem fi l'incipios, e os socios ela execmnda e abj ectn 
corporação maçonica ainda machinem p01' alterar a harmonia que tem reinado en
tre mim, as mais auctoridacles e o povo, eli confio demasiadamente no honraclo e 
iüabalavel caracter dás rcf'eridas aüctoi'iclades e na fidelidade do povo para temer 
as suas desprezíveis cabalas. Sim, senhores, eu espero que a confiança com que 
sua magestade nos honra nl:io ser:i illuclicla, c que os bellos clias ele que os pacífi
cos habitantes cl'esta ilha oütr 'ora gosara,m, volvam i:nais brilliaútes ao seu hori
sonte pelos nossos esforços e pelos desejos de que todos nos achâmos possuídos 
ele bem servir o nosso immortal rei o senhor D . Migtiel !. 

São estes os sent.~mentos que me cumpre man-ifestar a essa honrada camara, 
ele q_ucm acabo ele receber tão lisonj eiras provas ele a:ffecto á minha pessoa e ap- . 
Jh'ovação ao meu governo . 

Palacio do governo, 23 ele jLLlho de 1829. =José Ma1·ia J.l1ontei1;o . ==-Sr. juiz 
ele fóra presiclente e mais vereadores e officiaes ela camara elo FLmchal. 

:Decl:"c-to 

. ccndo p1;~ClSO declarai· O in.oclo por que deve ser contado O tempo ele SCrVÍÇO 
cl'aquelles officiaes que, achand9-. e na classe ele reformaclos, passam a ser rein
tegr·aclos no exercito : sou servic1o determinar que aos officiaes que tivessem sido 
reformados até ao fim clq mez de julho de 1826 1 se lhes conte sómente o tempo 
ele serviço effectivo anterior á sua ~·eforma, excluindo-se-lhes aqLlelle em que es
tiveram reformados ; e que aos officiaes que foram reformados da refm·ida epocha 
em diante, se lhes conte todo o tempo de serviço sem interrupção, por isso que 
as refonnas dadas a estes ·ultimos foram a maior parte cl'ellas por motivo ele ha
verem patenteado muitos elos mesmos officiaes seus sentimentos ele amor e ficle
liclacle á minha r eal pessoa. 

O conselho de guerra o tenha assim entencliclo e faça executai.' com os despa
chos necessarios. Palacio de Queluz, em 24 ele julho de 1829 . =(Com a 1·ub1·icct 
ele sua magestade.) 

Car-ta 

Senh01' : - bescle a ultima vez que tivemos ~~ honn.L de nos clirigi.r a vossa 
mngestade imperial nao tem havido acontecimento notavel que faça variar o as
pecto elos negocios de Portugal. Segundo as noticias d'aquelle reinQ, , que alcan
çam a data de 8 do corrente, as persegtuções tinham dimimuclo em Lisboa, e até 
tinham sido soltos alguns elos indivicluos menos conhecidos que se achavam pre
sos. Esta :qJ.uclança de 'systema, que em geral se attribue aos conselhos do minis
ü'ó he~panhol Áéosta, nãb se tinha comtudo estendido ás 1n·ovinciàs1 'é antes pelo 
contral1io sabe-se que no Porto se procedia a novas elev~ssas, e só em Villa rova 
de Gaia havia quarenta e nove pessoas já pronunciadas . É bem evidente que estes 
consellios, com appareüéia m'Ocleraclos, são filho s elo desej o ele illuclii: 3J E m·0pa, e 
de incluzii' vtlssa màgestade imperial a esquecer-se elo attentado que foi commet
tido, e a sacdfi~ar os direitos ele sua august:'l. filha, transigindo com a usurpação . 
Este é o _Pl~o que já. por 'vezes se tem proclU'aclo, pelos agentes de Inglaterra e 
Austria, lllSJ.mi.ai' a vossa inagestacle imperial, e não eluvidâmos de que s'e tent.e 
agora para 1sso ulii novo ~ aincla mais poderoso esforço, mediante 'O ·consenti
mento, que já parece h~vei'-se .obtido, elo senhoi' infante D . Miguel para ·o casa
mento, assim como por meio .de uma carta em t01mos artificiosos e submissos, 
que sua alteza real deverá dirigii· a vossa mag-estade, . 

Ju1g.âmos elo nosso clcYcr prevenir a vossa magcstadc t1 esla ii'ova machinação, 
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ruas estamos certos de que vossa magestade n~1o carece elo nosso humilde parecer 
para r esistir :firmemente a ella, e para reconhecer que a sua augusta :filha perderia 
por uma similhante transacçãd tbclo o apoio do padiclo que a sustehta; sem ganhar 
o do partido contrario. 

Oo~tii:ní.a infelizmente no gabinete britannico a manifestar-se umt:t tendencia 
favoravel ao senhór infante D . :Miguel; mas ainda nos lisonj eâmos de que es:e 
governo. se não atreverá a 1'econhecer a usurpação por agora, e uma tal r esoluçao 
s.e tornar{~ ainda mais difficil se porventura os defensores da ilha 'l'erceira r epel
lt~·em, como esperâmos, b ataque de que os ameaçam, e se vossa magestade se 
dignar prover com brevidade aos meios necessarios para installaçãb ele um go
veruo legitimo em nome da senhora D. Maria II. 

'l'emos officios elo capitão general da ilha T erceira de 12 do corrente, e n'~ s sa 
cla~a não tinha áiri.da al_:lpai·ecid·o a nova expecli9ão ele Lisboa, a.chanclo-se a Ilha 
llllJcamente bloqueada por dois brigues, sem se sab~r aonde tinham ido a na~ e 
a fragata que tinham estado no bloqueio. V amos continuando, quanto o permltte 
a escassez dos nossos r e'Cnrsos, a enviar ao benemerito conde ele Villa Flor os. 
8?CCOl'l'Os ele que mais necessita, e pelos officios do mesmo conde, que por outra 
Vla subirão á presença de vossa magestade, poderá vossa magestade julgar elo 
estado em que se acha aquella ilha. 
\, . Temos a forttma ele poclet assegurar a vossa magestacle, cuja mão beijâmos r es
peitosamente, que a rainha; nossa senhora, se conserva no melhor estaclo de saude. 

Deus guanle a vossa magestade. L ondres, 24 de julho ele 1829 . = Ll-ia1·quez 
de Palmella= 111a1yuez de Valença=José Antonio G-lte1'1'eÍ1·o . · 

offici-o 

. Ill .mo e ex. mo sr.-Não tendo chegado p~tquete do Bràzil desde a data elo meu 
lllüruo officio não tenho nenhum de v. ex. a a que eleva responder, nem occorre
l'~m n ' este rr:tervallo acontecimentos algttns qne façam variar na Emopa a situa- . 
Çao elos nossos negocias. Referir-me-hei, portanto, aos periodicos e aos impressos 
em portuguez, ele que r emetto uma porção de exemplares, para que v . ex.a os 
possa distribuir da maneira que lhe parecer mais proveitosa á causa ele sua ma
gestacle. 
. O ministro de H espanha em Lisboa intriga fortemente para faz er adaptar um 
systerua apparente de moderação; o q1-1e não deixa ele encontrar cli:fficulclades por 
Parte elos fautores mais exaltados ela usmpação. Os gabinetes europeus continuam 
a. estar suspensos entre o desejo de consolidar o infante D. Miguel e o receio de 
Vtol~r todos os princípios que elles m esmos têem sustentado. A sua esperança 
cons~ste, ·sobretudo, na veál:i.cação do casamento com a rainl1a, para o qual já con
~eâunam a annuencia do senhor infante, e pretendem extorquir a ele sua mages-
a e. o imperador. D ependem, pois, os destinos ele Portugal ela constancia que 

lllaUJ.festar esse augusto soberano. 
A saude ela rainha, minha senhora, conserva-se no melhor estado, e todos os 

qlle servem a sua causa erguem as mãos ao céu para que se não verí:fique o seu 
regresso ao Rio ele J aneiro, ao menos por agora. O marquez de Barbacena foi 
Para. a Allemanha, ele onde voltará acompanhando sua magestade a imperatriz, · 
que cr·ov~velmente embarcaní para esse paiz nos princípios de setembro. 

s d01s officios, ele que remetto copia, do conde de Villa F lot·, dar ão a v . ex. a 

~ornpleta infol'mação do estado em que achava a ilha T erceira até 12 do corrente; 
o:· elles verá v. ex. a quanto foi importante o serviço que o conde fez, e "quanto .. 

~~ce ç:neral se torna digno ela r egia contemplação; e convirà que v . ex.a procure 
as1ao ele os mostrar a sua magestade o imperador. 

11 
~ e~pedição saída ·de Lisboa a 16 do mez passado ainda se não tinha visto 

/' llh~ T erceira ; portanto .conservâmos a anciosa espectação de ulteriores noti
l tas d àqu·ella illia, sendo muito provavel ·que nãu deixe de se effeituar ao menos 
nna tentativa de ataque. · 

c1 ~eus guarde a v. ex. a Londres·, 24 d·e julho ele 1829.-lll. mo e ex.mo sr. conde 
c ahugal. = JJ1cwquez ele Palmellct. 
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Officio 

Ill. mo c e:x: . mo sr.-No dia 3 do corrente chegou a Londres o capitão Thorn
ton txazenclo a fausta noticia, que anciosamente esperavamos, do desembarque 
de~. e:x: .a e dos seus bravos companheiros de viagem, na ilha .Terceira, e fez en
trega dos officios que v. ex. a me dirige até n. 0 4. Não deve v. ex. a duvidar da 
extrema satisfação que esta noticia causou a todos os fieis subditos da 13enhora 
D. Maria li; e cumpro agora pela minha parte com o mais grato dever, assegu
rando-lhe, em nome da rainha, minha senhora, que sua magestade aprecia toda a 
inip0rtancia do serviço que v . ex. a tão nobremente acaba de prestar-lhe, reconhe
cendo que d'elle poderá clepender a restauração elo seu throno e a felicidade da 
nação portugueza. 

Remetti já para o Rio c1e Janeiro, a fim de serem presentes a sua magestade 
o imperador do Brazil, copias dos principaes officios ele v . ex . a 1 acompanhando-os 
de observações proprias, fazendo conhecer a sua maJg·estade imperial a influencia 
que a chegada de v. ex. a á ilha pó de ter para a causa de sua augus.ta fill1a1 e to 
das as circumsta.ncias que tornam este serviço da maior transcendencia. 

Bem pó ele v . ex. a acreditar que não tem sido por negligencia ou tibieza da 
nossa parte, que se tem demorado a expedição de um navio; porém, o receio que 
inspir~L o bloqueio é tal, que encontrâmos os maiores obstaculos em resolver a~
guem ~ tentar a viagem; e havenclo o capitão Thornton cai do doente logo dep01s 
da sua chegada aqui, foi preciso esperar que elle melhorasse, e fazer ~onsidera-
veis ·sacrificios pecmüarios para vencer a sua repugnancia. · 

Alem d'isto concorreu tambem para entorpecer as nossas operações a escas
sez, como v. ex .a sabe, em que nos temt)S visto, de dinheiro, a qual nos punha 
temporariamente na impossibiliclade de remetter a v. ex.a os subsídios, de que 
tanto necessita . 

Nãq descansàmos, porém, nem eu, nem os meus collegas, até conseguirmos 
·superar estes obstaculos1 e por esta occasião remettemos a v . ex .a (conforme rp.e· 
lhor se explicará em officio separado) a importancia de ;e 3:000 esterlinas em 
prata, devendo v . ex. 3 contar que uma remessa, pouco mais ou menos similhante, 
terá logar mensalmente, para o que tratâmos ele arranjar viagens regulares, tendo 
muito ·em vista o que v. ex.• com tanta ·rasão indica sobre ·a importancia de man
ter uma correspondencia. seguida com essa ilha. 

Tenho igualmente a satisfação ele annunciar a v . ex. a que h a poucos dias che
gou a Plymouth o naJvio Condessa de Liverpool, e que pelo capitão Hill me fora'!Jl 
entregues os seus officios de n .05 f> a 8. Foi summ.aJmente grato a sua magestade 
receber por este modo noticias tão recentes d.'esse ,ponto, para o qual se dirigeJJ1 
agora os incessantes cuidados de todos os bons portuguezes, assim como o ter a 
conso lação ele saber que jà se achavam livres de perigo os leaes militares que es
tavam a bordo d'este ultimo navio, e por esta parté cessam por agora todos os 
nossos 'cuidados, visto que o eJffibarque prójectaclo do regimento n. 0 18 não se le
vou ainda a effeito . Sua magestacle, todavi'a, persiste na intenção de .emviar a v . ex. a 

esse .importante reforço, e procura-se o meio ele o conseguir COJill o menor risco 
possível. 

Em todo o caso persuade-se a mesma augusta senho:n1. que v . ex .•, com 3: :a
lorosa guarnição que se acha já debaixo das suas ordens, está em circumstanCLas 
de repellir o -ataque, no caso qlie venha a verificar-se . 

Ficft.-se apromptando em P JyrnDtüh a Condessa de, Li·ve?"JJOol para torna'r a saír 
até ao fim da proxima semana; levarcí alguma polvora e uma. parte dos objectos 
que v . e:x:.a reclamou na lista que me enviou, assim con;w levará tambem de vi~te 
a trinta soldados, achando-se o secretario do deposito, Paülo lVIiclosi, incumb1do 
ele remettera v . ex.• a relação nominal dos ditos indivíduos e das munições, de 
cujo embarque elle deverá tratar. . 

Póde v. ex. a contar que successivamente se irão aproveitando todas as occa
siões que sé offm·ecerem para lhe enviar os soldaclos avulsos que ainda resta~ 
nos diversos clepositos, assim como os o:fliiciaes ele artilheria, engenheria e mari
nha que n'elles existem, suspendendo-se por emquanto, na oolílf0rmidade elo de-
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sejo c\e v. ex.a, a ida ele quaesquer outros officiaes que não estej <1-m ligados a 
corpos. Occorre-me prevenir v . ex. a qtte algtms elos inclivicluos que devem ir ag01·a 
a bordo ela Condessc~ de Liver-pool são do mnnero d'aquelles que se r evoltaram a 
bordo do navio l nd'ust?·ioso; para os collocar do moclo que entender mais conveniente. 

As letras que v . ex. a sobre mim tem sacado, seg1mdo os seus avisos contidos 
nos officios n. os 3, 4 e 8, têem sido todas acceitas no acto da apresentação, e so~ 
br~ este poilltO reservo-me escrever a v . ex. a um officio separado. Só acrescenta
r~~ agora que, r esultando do cambio, ao qual são feitos estes saques, um gravís
Simo prejuízo para a fa zenda, e devendo v . e;x." contar com remessas regulares 
e successivas em especie, será conveniente suspender todos os seus saques; e · 
espero que v . ex. a não tarde, como as suas instruccões lhe recommendam, a man
dar o o~·çamento detalhado da receita e despeza, pa;a se adaptarem os e:xpeclientes 
que mars convierem a ·este respeito . · · 

Não se pôde, pelos motivos que o capitão Thornton explicará a v. ex.a, man
cl~r pel.o navio em que elle vae nenhum genero d'aquelles de que ha mais falta 
n. essa Ilha ; porém far -s e-hão todas as diligencias directas e inclirectas para pro
vrclenciar successivamente ácerca d'esse fornecimento. 

A rainha, minha senhora, contim'ra felizmente a gosar da mais perfeita saude, 
e previno · a v . ex. a que pela Condessa ele LiveYpool irá um retrato de sua mages
t~de pintado a oleo, que a mesma augusta senhora se digna enviar á camara cl'essa 
Cldade para ser collocaclo na sala elas vereações, e ficar como uni pacldi.o do apreço 
que lhe merecem tão leaes .subclitos . Conservâmos a espemnp beiJ.1 fundada de 
que a ·nossa augusta soberana continuará a permanecer na Europa, e, segtmclo as 
probabiliclacles, em In g]iaterra, como muito convem aos seus inteTesses, e eomo 
sobretudo receia o governo intiuso de Port11gal. 

Não elevo elei:Xar el e cómmunicar a v . ex. a uma noticia satisfa.ctoria para todos 
os portuguezes, cuja sorte tanto ·depende elo apoio e benevolencia do pae da nossa 
~ugusta soberana, e vem a ser que se acha justo o casamento de sua magestade 
ll1lperial com a princeza Amelia, filha elos duques de Leuchtenberg, E0brinha do 
actual rei el e Baviera. O casamento eleve . effeituar-se por procuração no dia 1 ele 
agosto, e o marquez de Barbacena acompanhará a imperatriz para o Brazil, onde 
teremos certamente n'elle um effi.caz ag~nte da nossa causa. 
. Remetto a v . ex. a uma porção de folhetos escriptos ácerca dos nossos nego

~tos, e de perioelicos tanto inglezes como francezes; e terminarei angurando.Jhe 
ortuuas, que tambem serão as nossas, e um novo acrescimo ele gloria, ele que 

esperâmos todos aqui a noticia com a mais viva impaciencia. 
v· Deus guarde a v . ex. a Londres, 24 de j ulho ele 1829.-Ill.mo e ex. mo sr. conde de 

Illa Flor.=lVfa?·qtL~z de Palmella. 

Officio 

liLmo e ex.mo sr.-Respondendo es1Jecialmeúte ao officio ele v . ex.a, n. 0 2, 
~levo observar que sua magestacle tomou o mais vivo interesse na exposição que 
v . ex..a faz elas circumstancias ela sua viagem, e elo perigo com que effeituou o 
seu desembarque, e em nome da mesma senhora :levo, não sómente manifestar a 
v. ex..a a consideração que este•grande servi ço múece, mas tambem incumbir a 
~· e.x . a. de expressar esta satisfação de sua magestade a todos os seus companhei
los, e aos officiaes que foram no navio Conclesscb de L iveTpool. 
d ? . entJ:,asiasmo com que v. ex . a a.bi foi recebido é a melhor prova ~o acerto 
. a l esoluçao que sua magestacle t0mou, e deve fazer·nos esperar as mms vanta-
JOsas consequencias. · 
~ A rainha minha senhora não póde deixar ele a.p provar tudo quanto v . ex.a ex

poe no officio n. 0 5, ácerca elos di:fferentes indivíduos de que se compunha o go
Ueruo. ~:essa ilha; em ;prova elo que remetto-lhe inclusos os avisos que n'esta data 
le ~rlJ o, confirmando a cada um cl'elles as r egias mercês que v . ex.a lhes an

nunciOu. 

t · Da mesma ·;maneira é sua magestacle servida approvar as elisposições constan
es da ordem elo dia que v . ex.a remetten no officio n. 0 6, e a.s ·nomeações per

manentes, tanto para substituir as secretarias da extincta jm.ita, como para o c.om-, 
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mando elos clistr.ictos em que se di-vidiu o litoral d'essa nha i e está bem persuadida 
a. mesma. augusta senhora de que as medidas por v . ex. a ado1Jtadas para dar um 
andamento legal ao seu go-verno, e para socegar os espíritos incpúetos de uma parte 
elos habitantes, serão coroadas de succcsso, e considera como ·conducente ·a isso a 
portaria que v. ex.a dirigiu ao corregedor d 'essa comarca. 

Nada digo aqui sobre objectos pecuniarios, de que trato em outros o:fficios, e 
cmquanto ás munições e outros objectos por v. ex .a r equeridos, ir-se-ha faz enclo 
remessa successivamente, começando por ir uma parte cl'elles d'aqui a oito ou dez 
dias no cuter Condessa de Live1]_Jool (visto que só posso enviar pelo capitão Thorn
ton o clinheiro ele que fiz menção no meu o:fficio precedente) e os instrumentos 
mathematicos pedidos por v . ex. a, m encionados na relação que remetto inclusa. 

Muito _importante seria sem clavicla que v. ex. a poclesse abrir communicação 
com as outras ilhas i mas não me parece provavel que isso possa ter logar em
quanto a estação permittir que se Mntinuc o bloqueio, excepto no caso feliz de se 
repellir um ataque, acontecimento que produziria immediatamente um grande abalo 
no archipelago . Consultei, como v. ex.a me insinua, o commandante ela Condessct 
de Livmpool sobre o projecto de o armar e guarnece1' convenientemente; mas não 
parece que este navio t enha as qualidades necessarias para um similhante :fim, e 
voa tratar ele lhe substituir, com a brevidade que as circumstancias permittirem, o 
corsario que-se comprou no Havre, e que será mais proprio para o indicado destino. 

Emquanto á falta que v. ex.a. menciona experimentar-se ahi, de vinho, assu
car, café e chá, tenho a dizer-lhe, em primeiro logar, que sua magestade o au
ctorisa a dispensar o pagamento de direitos sob11e os ditos generos; j ulgando, 
porém, que essa medida tomada por v . ex.a não chegará com brevidade ao co
nhecimento dos negociantes d'esta praça, mandei inserir em varias gazetas o edital 
de que remetto 11m exemplar incluso, como se fosse feito por v. ex.a, e publicado 
ahi, e não perderei de . vista este objecto até como um elos meios de remett~r a 
v. ex. a valores que l)Ossa converter em dinheiro. 

Já annunciei a v . ex.a. que a communi.cação .com essa ilha será para o futuro 
regular e mensal pelo menos, e nem v. ex.a nem a valorosa guarnição que está 
ás suas ordens, deverão em caso algum nutrir a menor cluvida do interesse con
tínuo e ancioso que inspiram, attribuindo as tardanças, no caso que. alguma oc
corra, ·a obstaculos imprevistos ou insuperaveis. V. ex. a ahi fallará com o capitão 
Thornton, e saberá por elle toda a difficuldade que tivemos em o resolver nova
mente a. partir. 

Resta-me sómente assegm·ar a v . ex.·' que sua magest."lde tem a mais com
pleta confiança no acerto ele todas as pro-videncias que v . ex. a tem dado para as
segurar a defeza tanto das fortificaçõ es como dos diversos clistrictos ela ilha, or
ganisação da tropa, etc., e fica certa de tudo o que v. ex·.a refere sobre este 
importante assumpto . 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 24 clejullio de 1829.-m.mo e ex. mo sr. conde de 
Villa Flor .= Mm·quez de Palmellct. 

Officio 

(Extracto do 11.0 '13 ·1). 

Pelas noticias que recebi do visconde de Asseca vejo que pouco têem adian
tado os esforços de Zea com o gabinete inglez, e que agora se lembraram de uJl1 

projecto . ele carta que el·rei nosso .senhor deve escrever a seu irmão o impera~or 
elo Braztl; e, sendo approvada por sua magestade catholica, pedem-lhe que querra 
aconselliar _a seu sobrinho para consentir em a mandar; isto é o que pude saber, 
mas é poss1vel que ámanhã :fique ao facto da verdade. 

Ma~lrid, 24 de julho de 1829. =Conde da Figueim,. 

Senhor:-Quando na guerra do sul, o marquez de Lavracli.o, meu avô ma
terno, então vice-rei elo Brazil, foi accusado de ter adiantado o progresso das ar-

1 Dirigida a D. Pedro; imperador do Brazil. 
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mas portuguezas na America alem dos limites convindos no tratado de paz cele
br~do na Emopa em 17651 aqnelle leal servidor do senhor rei D. José I, augusto 
avo de vossa magestade imperial

1 
receiarndo que este excesso do seu zêlo po~desse 

cumprometter a dignidade da pessoa de seu augusto amo1 tomou · a liberdade de 
remetter-lhe uma folha ele papel em branco

1 
assignada por elle1 para que1 sendo 

.necessario, n'ella se escrevesse o que cumprisse .a fim de lanç.ar sobre o subdito 
0 que. não conviesse á consideração devida ao soberano. 

Amda quando uma família com quem estou tão enlaçado me não tivesse feito 
co-herdeiro de um tão nobre e tão desinteressado exemplo, o amor que eu consagr0 
.á ~essoa de vossa magestade imperial, amor sobejamente devido ás suas virtucles1 

e a particula1: amisacle com que vossa magestade imperial me tem honrado, teria, 
seu: duvida, feito nascer em mim aquelle mesmo sentimento; nem as qualidades 
emu:entes do augusto avô de vossa magestade imperial mereciam mais tão devido 
sacnficio, nem os sentimentos que as ele vossa magestacle imperial me inspiram 
cedem1 em cousa alguma1 aos que inspiraram áquelle meu ascendente uma tão 
nobre e tão generosa resolução . Mas, senhor1 vir depois cl'elle não é culpa minhq,; 
a que seria mui grave era se eu deixasse de praticar o me~mo n'esta occasião1 
em .que vejo a conduct;:~. dos pleni1)0tenciarios ele vossa magestadle imperial na Eu
ropa ácel;Ca dos negocios de Portugal) conducta em tudo conforme ãos interesses 
e á_:; ordens ele vossa mag-estacle imperial1 tão -injustamente atacada pela intriga, 
e tao enadamente desfigurada pela má fé ou pela ignorancia. 

Dois moelos se offerecem ele considerar esta questão1 dois ele a defender. Se 
a vos.sa magestade imperial aprouver que appareçam os factos, e sobre elles as 
suas 1mperiaes decisões, cuja prudencia os resultados ainda hoje abonam1 n'esse 
caso tenho a honra de offerecer a vossa magestacle imperial a exposição inch1sa1 

Para ser presente ao seu co:uselho de estado1 e para sobre ella, quanto eu entendo, 
se ~stabelecer, não tanto a justiça ela conducta dos seus plenipotenciarios, como 
0 tl'lumpho das sa;udaveis e proVidentes disposições de vqssa mag~stade imperial. 
Sei lJOrém, por qualquer motivo1 vossa magestade imperial nao julgar conve:niente 
CJ'lle se façam publicas as ordens que particularmente me d~u, e 'que a mim e aos 
meu~ collegas serviram ele guia e de luz em tão espinhoso negocio, n'este caso, 
segum.do o leal exemplo de meu honrado avô, ponho nas augustas mãos de vossa 
lr.tagestade imperial essa folha ele -papel em branco assignada por mim, e supplico 
a Vossa magestacle imperial que se sirva de manclar escrever n'ella quanto for 
:;ecessario pa.ra fazer recair sobre mim só a responsa;bilidacle de tudo quanto 
'tquelle respeito, eu e os 0utros plenipotencim·ios do Brazil1 obrámos. 

Qualquer que for d'aquelles dois modos o que vossa magest'ade imperial hou
V"er. por bem aeloptar, a acceitação d'elle havere·i po:r grande mercê; e supplico 
~ vossa magestade imperial que tenha igualmente um, m.i outro, como conforme 
'to desejo que me animou sempre1 ele que os que têem a fortuna de serem g.over
llados por vossa magestade imperial possam ter continuamente ju~tificados moti-
Vos de amal-o. . . 
lJI{, Deus guarde a vossa magestacle imperial1 etc. París, em 26 ele julho de 1829. = 
' a?·qtwz de Rezende. 

Extracto da expas içfl,o a que se allude na p~·cçeclente carti'L 

. Senhor : -Na sessão da camara electiva de 6 ele abril do corrente am10 1 o 
flnistro elos negocias elo imperio, resp0nclenclo .a uma interpellação feita por um 
c eputado1 disse que os plenípotencia1'Íos ele vossa magestade im:pm·ial na Eu?·opct 
nenhum · N • 1 b 'd · · · · · de . as znst1·~cçoes t~?VW?"}- 1··ece t o que os ~tt~tonsasse11~ a mte?'VtT nos negocws 
"'V.- Po1 ittgal. Nao é ele a;dnlirUJr que aquelle m1mstro, ulilla vez q,ue juilgou que ele-

la fallar n'uma ma;teria inteirameRte alheia da sua repariácão
1 

desse uma res
rst~ ~ão avessa iL verdade; mas seria muito para estranha;. que esses plenÍpO
OenclarlOsl au~torisanclo com q seu silencio aquella asserção, consentissem que 

1
. seu credito fosse comprometticlo á face ela nação, e por isso á de toda a Eu

vopal com menoscabo d0 desempenho ele seus cleveres 1 prejuízo elos interesses de 
i ossa. magestacle imperial e ele-sua augusta família, e do decoro e· interesses do 
111Peno do Brazil. 
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Eu fui ent;iú, senhor, cl 'ac1ue.Ues plenipotenciarios, o que, pela posiç~o em que 
me aolu~va, tiye pri:rneiro a honra ele pug1mr pelos inauferiveis direitos de vossa 
~11agestade imperial, e ele 1·eceber posteriores ordens smts áquelle respeito i e eu 
sou hoje cl'aqu,elles plenipotencia.rios o tmico que me acho ainda empregado; e, 
JlOr ambos estes motivos, a mim. toca especialmente esclarecer este assumpto. 
:Per+Uitta"me, pois, vossa magestade imperial que eu ponha, na sua augusta pre
sença, CUl conselho de estado, ÚI1iJ.a exposição clara do·s factos, e da origem e de
ducção cl'elles, a qual possa alumiar a consciencia dos membros do dito conselho 
om mate:ria tão grave i exposição que a delicada generosidade de vossa mages
tade imperial lh~. impe?-iria empr~P.~~deT, c qu~ f\. mul~P~C:idade de .negocias, eru 
que a sua attençao ~s:a se~pre ~Vldt~a, lhe -g~o perm1tt1r1a conchur. 

N'esta fiel expostçao nao fa~·e1 wa1s do que narrar, pela sua ordem, os factos 
que successivamente, e em tempo competeilte, levei ao conhecimento de vossa 
1Ílagestade imperial sobre este objecto, e produzir documentos, cujos originaes 
estão em meu poder; mas, para que nada falte a fim de que as pessoas que têelll 
1o1. honra de aconselhar a vossa magestade imperial possam avaliar bem todas as 
drcu.wstancias que precederam e acompanharam o negocio complicado de que se 
trata, seja-me licito tomar o fio ele :p.1ais alto, e lançar alguns traços geraes que 
dêem idéa da physionomia que apresep.tava a Europa, e mui particularmente a 
côrte de Vienna., a respeito ele Portugal e do Brazil quando eu, em 30 de deze~
bro de 18251 apresentei as minhas credenciaes como enviado extraordinario e nu
nlstr•o pl!'lnipotenciario de vossa magestade imperial j unto a sua magestacle impe-
ria.l e 1:eal apostolica. . . 

Qqasi todas as potencias queriam a consolidação ela inclepemleucia do Bra;;d 
c a í>l.l~ total separação ele Portugal; sendo algLllllas d' ellas levadas a isto pelo.s 
seus interesses commerciaes, e outras pelo receio que tinham ele que os senti
mentos liberaes de vossa magestade imperial o impellissem, quando subisse ao 
throuo portuguez, que ·ele direito lhe pertencia, a crear mais um governo constitu-
oíonal na Europa. . 

:S:avia chegado a Austria o senhor infante D. l'lfiguel, cujos procedimentos enr 
Por:tugal, nos annos ele 1823 e 1824, tinham sido interpretados por aquellas po
tencias ·como resoluções francas .e geneTosas, e haviam gra:q.geado áquelle príncipe 
~ conceito de um ousado defensor da leg~timidade e do ab,solutismo . Estas qua
lidades türnaram descle logo sua alteza o homem necessariq aps interesses d'ess~s 
potencias, e o príncipe de 1\ietternich, que, á testa do gabiqete de Vienna, dirig~a 
a marcha do systema de oppressao das liberdade!" publiec'l.s :r,.a Europa, tinha yi 
concebido o projecto ele pôr á frente elo govemo de Portugal, salvas todas as ap
parencias legaes, o unico príncipe que, ·seiQ. opposição das leis fLmdamentaes .. do 
paiz, offerecia as maiores garantias para contim.lú· a manter n'elle o systenra 
absoluto pelo qual n'aquelle tempo se govc;nnava. . 

O gabinete de Berlim, de que o intelligente e )Dode:rado conde de Bernstorff 
el'a primeiro ministro, mas no qual tinham mais il!itue:p.cia os conselhos de ~n
cillon, ~eser~or elo partido liberal, sep.do, alem c1'isto, mal informado pelo maJo~· 
Royer, seu ministro em Lisboa, 011cle át> cla1'as seguia Q pa.ndo ~bsol'utista, não so 
prestava ouvidos benevolos 1is 1:enommenda.ções do *. * *, homem vohlVel e con
fuso, que depois ftmdou os direitos clÇJ senhor inf~nte D. :j.VIiguel na soberania do 
povo, mas teve, por algLllll tempo, suspensa a op~ão ela Russia !"Obre os aconte
cimentos de Portugal, apesar da. viva pintura que cl' elles lhe fez; o perspicaz, e 
em tudo digno, barão de P~lença, seu minist~'o em ~iflbo~. . 

Em França, um governo deplo1·avel~ que luctaya, já então, contra as institui
ções regeneradoras qLJ.e o seu illustFado o legitimo r ei lhe tinha outorgado, n~0 
podia deixar de espoflai' a causa dos ab!'lolutistas: tanto mais que o marqu.ez, hàJ 6 

Ju.que de Caramau, seu embaix::J.dOf em Vienna, abtmdando de coTação e alma no 
senticlo do seu goverp.o, er~ '4-ffi instrumento ela política do príncipe de Metter
nich . 
.. /i. Hespanba, ;;eparaé].a das outras potençias no ponto essencial da independencia. 
elo Brazil, ma!" interessada, como as ele que já fallei, na conse1·vaçao do absolu
tismo em Portugal, e impellida por não apag;i.rlas reminiscencias 1 professava utlla 



463 

adhesão ainda mais especial à pessoa do senhor infante D. lVIíguel, como a um 
campeão decidido e provado a favor do governo absolut0. . 

.Na Grau-Bretanha, o chefe do ministerio procurava aproveitar a primeira oc
castão que .se lhe offerecesse para fixar cle:finitivamente a separação do Brazil de 
P_ortugal, mas ligado, n'este ponto, com os interesses geraes da Europa, mr. Oan
nn:g, mais bem informado, do que no principio, ácerca da verdadeira origem dos 
nlbmos acontecimentos de Portugal, guardava sobre este assumpto uma reserva, 
que as luzes do seculo, as instituições ·do seu paiz, a opinião pLtblica, e talvez a 
sua propria conscieucia lhe dictavam. · 
. Tal era, em geral, áquelle respeito, a sitaação política das prinoipaes poten

Ctas, quando chegou a Vienna a fatal noticia do fallecimento do senhor p, João VI, 
_augusto pae de vossa magestade imperial, e, com ella, uu1 expresso, expedid0 
d~ Pm·ís por um ~' ,x, *', o qual insinuàva a * "'' ':< as rasões com que devia persua
da· o senhor infante D. l\1ig·uel a que, com o consentimento dq· gove:ruo austríaco, 
ou sem elle, se decidisse a i:r tomar posse do throno que, segundo clle, de direito 
lhe tocava. 

Era chegada a epocha e:)n que os planos anterim,mente conc~bidos; e longa- e 
de~tramente meditaclos, deviam principiar a desenvolver-se. No di&. 24 de março 
de 1826 cleu-me o príncipe de lVIette:rnich aquella tl•iste noticia, estando presente 
0 prin<úpe ·ae Hatzfelcl, ministro c1a P:russia em Vienna; acrescei).t~nclo mtútas re
~exões que eu recolhi com o maior cuidado e communiquei a vossa mag-estacle 
1lllperia1, em 26 do referido mez, as quaes mostravam claramente o seu antigo 
projecto, e quai).to e.ste estava adiantado . cc Nous vivons de príncipes (disse então 
o príncipe ele Metternicb) &t, d'apres les nôtres, c'est mr. le marquis de Resende 
que nous reconnaissons aujourcl 'hui comme le représeutant du souveraiu légitime 
des deus: états indépend11nts . qui forrnaient l 'ancienne monarchie po:rtugaise . J e 
crois qu'il est a-ussi impossible que sou maitre revienne en Porttlgal, qu'il est im
praticable qu'il puisse exei:cer de, si loin sa souveraineté. A sa p)ace, j e ne trou
"erais rien de mieux à faire qile de cécler mes clroits· sur le Portugal à la prin
cesse Maria ela Gloria, en lui clonnant pour époux l'infant D. }VIigtlel. Il n.'y a 
que cela à faire; avec cela tout es t clit, toutes les inclications sont remplies o. Vol
tando-se depois para o príncipe de Hatzfelcl, disse-lhe: «Princc, écrivez à Bm·lin 
q~le, malgré toU:s ces événements, j e suis caime. N'oubliez pas de mettre l'expres
!:Hon nmts vivons de p1·inc-~Jes clont je viens de me servir. La cour de France juge 
~ette que~tion tout-à.-fait comme no1.1.s. L'Espa9ne, cl'apres la cGmvers~ti?n que le 

nc de Vüla-He:rmosa, sou ambassadeur à Pans, a eue avec mr. d19 VIllele, et les 
cléchwations qu'il a fait, au nom clu dlw de l 'Infantado, ne s'écarte pas ele notre 
systeme . Enfin je trouve qu.e nous sommes placés ici dans une position centrale, 
N que la présence ·de l'infq,nt nous rend el'autacnt plus propre à traiter cette affaire 
ct ses conséquences ave c les ministres eles quatre puissances ». 

N'este meio tempo, Acosta, ministro de Hespanha em Vienna, não cessava ele 
trabalhar no s'"eu sentido, para o que hot~ve logo, corno pretexto sufficiente, a il
legalidacle, que ellq, pretendeu achar na regen<.lia que, por nomeação do augusto 
)~~ de vos.sa magestacle impe;rial, devia govevnav .o r eino de PortL1gal, a qual elle 
c tzta que, pelas leís portuguezas, competia a sua magestade a rainha. Assim veiu 
Acosta pela primeira vez a minha casa discutir este ponto, e outros sobre a sue
cessão ao throno; e· assim foi insistir sobre' e13te assumpto, e sobre o da ida elo . 
seJ;thor infante D. Miguel para Portugal, com o príncipe ele Il'[etternich, o qual, 
achando entao este ultimo passo precipitado., não conveiu n'elle. 

N 'este estado de <.lousas, e á vista elas tramas que principiavam a desenvol
~er-se, e que tendia~ ma:IJ.ífestamente a minar e solapar os direitos inauferiveis 

e "ossa magestade Imperial , cham-ado pelas le1s df') Po'!'tugal, e 1)elos votos de seu 
augusto pae, a succeder-lhe na eorôa cl'aquelle ~·eino, n~o me era possível deixar 
rrogredir taes pretensões sem trahir os deveres do meu cargo, não digo j á os da 
ealdade e elo amor á pessoa; de vossa mage<>tade imperial, e sem incorrer na justa 

censlU·a ele ignorar as conveniencias políticas do momento. • 
A distancia em que vossa magestade imperial se acha da Europa exige que 

08 seus represent~mtes1 em circnmstancias difficeis e imprevistas, consult·ando a 
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stla, consciencia, obedecendo á voz da justiça e da rasão, e interpretando por ellas 
q. vontade de vossa magéstade imperial, tenham a coragem ele artaJhar o mal, em
quanto mais justas e expressas providencias lhes não baixam da elevada compre
hensão e poder de vossa magestade impeú1l. Dirigi-me, pois, ao príncipe ele :Met
ternich e propuz-lhe o projecto, que tinha, ele enviar-lhe uma nota tendente a que 
o gove~·no ele sua magestade imperial e real apostolica, a quem, por motivos tão 
sabidos, tocava mostl•ar um particular interesse por vossa magestacle imperial, to
masse as medidas necessarias para firmar os· direitos de vossa magestade impe
rial, como rei de Portugal, e a regencia provisoria que seu augusto pae havia de
cretado i citando eu, em favor d'ella e contra as pretensões elo ministro Acosta, a 
carta ele lei do senhor rei D. Pedro II de 23 ele novembro de l670 que ainda 
estava em vigor H'aquelle reino. ' 

O príncipe de · Metternich l'espondeu-me então, como en não tardei em parti- · 
c i par a vossa magestade imperial, nos termos segtlintes, que muito importa repetir 
ag·ora, pelo contrast!S· que offerece a franqueza cl'esta sua resposta co;m a duplici
clacle ele expressões que , n'estes ultimos dias, tem ousaclo apparecer em publico 
áquelle respeito .: «Une cléclaration ele la reconnaissance ele la SQl1Veraint?té d'un 
successeur lég·itime, étant ·un acte tout-à-fait nouveau dans la diplomatie, pourrarit 
faire croire qu'il y a quelques clOt!-tes, c1ui n'existent pas, su,r la succe.ssion de 
clroit et de fait de von·e maltre à la couronne de Porttlgal. Vot\S n,'avt;Jz qu'à vo~il 
intituler, et nous n 1avons qu'à vous appeler, cU~s ce moment, l'envoyé extraordt
naire et ministre plénipoteutiail!e de sa majesté impériale e.t ro.yále tres-ficlele; 
et voilà tout». Concordando depois commigo em que o barã.o de, Villa Secca devia, 
segundo o estylo, continual! a e-xercer as fnncções ele mini(5tró ele ~o~tqgal, fal
lou-me apoz isto, pela segunda vez, nas pretensões ele stut magestacle a s.enhora 
D. Carlota Jóaquina à regencia ele Portugal, desejando, .que eu lhe désse., como 
·n'e::;se mesmo dia fiz, u.ma copia da lei elo senhor D . Pecl~·.o II qu,e eu, ll1e #nha 
citado i e quando, n'esta occasião, deixei o príncipe, p.areceu-ID,e ~lle con,vencido . 
das rasões e elos argumentos que eu lhe havia apresenta,çlo .. Com e:(feito, logo n,o 
dia seguinte, clisse~me elle que ía dirigir, como ele facto enviou, a to,clas as lega
ções austriacas, uma cil'Ctllar explicativa ela leg~timiclad~ ela soherani~ ele vossa 
magestacle impet'ial, como Fei ele Portugal, e da legalidade cl?o l'egencia est.~'Q(lle-
cicla pelo senhor D. João VI nos ultimos dias ela sqa v.ida. . 

. O rem:tl.tado da ~?Xpedição cl'esta ciTcular cm'resp,on,cleu ao.s desejos e á s?::ntt
clacle dos motivos gue me haviam suggerido uma tâo bo,t.li inspiração. O gabinete 
inglez teve, para me ser:r.rir ele uma expressão ele mr. Caiming, aquella carta co~no 
a pn'meint luz qne esclaTecett e guiott todos os govenw.s çlr;t, EU?·opa, sob1·e um. tão 2rn
p01·tante negocio ; e a mim ainda hoje é permittido li,sçmjear-me de que, t.ambelU. 
por este meio, se atalhou um movimento anarchico em Portugal. 

Não tardou muito tempo que eu me confirm&sse no acerto das meclidas q116 

tinha tomado, pois que, em claüt de 18 ele junho ele 1826, me escrevetl o ministro 
dos negocias estl'angeiros o que seg.ue : «Recebi e levei, CQID,O ID,e CUltljJriq., á pre
sença de sua magestacle o irnperaclor o officio que, ~m data ele 27 de :O,lal'ÇO da cor
rente anilo, e debaixo elo n. 0 44, v . ex. a dir.igiu a esta secretaria d'est~cla i e de 
todo o setJ. impGPtante conteúdo ficou o mesmo a;ugusto senhor inteirado, sendQ elle 
mais wma .P?'r;;vct do inte?·esse que v . ex. a toma pelo selt s,e1·viço e cl' este Í'flvpe?'ÍO, i e su.a. 
rnagestacle invperial~ mandando lmwa?' a v. exJ' por ~oda «< sue~ conclucta ern negoc~o 
de tanta rnonta, ha pol' bem app1·ovar tudo qna~~to v. ex." j(3z áce1·ca dos negocio,s q•e
lativos a.os seus inaujeTiveis direitos á .successão clct co?·ôct ele P.ortugal»J e, em 14 do 
referido mez, escrevia-me o mesmo ministro : «S ua: magestacle imperial ficot\ sciente 
ele todas as inte:eess~•ntes noticias que .v . ex . a lhe communicq, i ap.p1·ovando. ç,s qbset
vações que ~. ex. a fez ao ministro hespanhol a ?'BSJJ.eito elos nego.cio.s ?'elativqs á sue-
cessão d1~ co1·6a e á 1·egencia de Po1·tugal o. . 

Quando vossa magestacle imperial mandava esnrever isto, já se q,chavaJ?. eiJ1 
caminho para a Europa as suas reaes pl'Ovidenciq,s que deyiam :fixar clefinldava
mente a sorte d'aquelle reino, e encher os ancioi'\OS votos· de quasi todas as po
tencias pela separação elos dois estadas que fôra chamado a reger . ]fez-me vossa 
magestade irn perial a grande honra ele me commlU~icq,l' aquellas providencias eiil 
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carta ele 4 ele maio cl:aquelle amw, e fez-me a homa ainda maior ele enca.rre
gar-~e ele me entender com o barão ele Vill~:J. Secca par~ a execução das mesmas 
provtclencias, isto é, para que o senhor infante D. Miguel prestasse o devido ju
r~!llento á .carta constitucional ela monarchia portugueza, e promovesse, depois 
d 1sto, a conclusão elos seus esponsacs . 

Achou~me es ta: çrdem em Londres, onde o digno r epresentante ele vossa ma. 
gestade imperial estava perigo samente enfermo. Estas oircumstancias :fizeram que, 
em 9 ele agosto, eu fosse convidado por mr. Canning, para, no dia seguinte, ter 
11ma . conferencia com elle em Brighton. Disse-me entr"io es te primeiro ministro bri
tanmco, que, sabendo da commiss'ão ele que eu. estava encarregado por vossa ma
gest~cle imperial, e sendo bem ele suppor que o systema r epr esentativo, que se 
tra,ta.va ele r e:tabelecer em Portugal, desagradaria á Austria, me aconselhava que 
8.0bree~tivesse na execução ela r eferida Ol'clem até qu e me constasse que a caí-ta 
~tn:ha stelo jurada pela nação portugueza: tendo elle tambem para si que eu, para 
~nü'?duz i r, com destreza, no anii:no elo príncipe ele Metternich esta constituição, 
. ~vta poudern.r-lhe que, quaesquer que fo ssem as suas prevenções contra esta 
forma ~e governo, el'a melhol' que ella fosse r ecebida em Portugal, elo que ex}JOr 
este remo á fata1 condição ele uma m1m·chia : coBcluinclo com clizer·me que ía dar 
ordem a sir H enrique Wellesley, emlDaixaclor ele Inglaterra em Vienna, para co
operar e.ommigo e com o barão ele Vnla Secca n' este sentido . 
. No dia 20 ele agosto parti para Johanni sberg, onclç, segtmc1o me disse o }Jrin

ype ele Esterhazy, embai:xoaclor ele Austria em Lanches , então se achava o }Jrincipe 
c e lVIetternich, qne me r eaebeu no clia 25, estando presentes o balio ele T atis
cheff, embaixador ela Russia em Vienna, e o conde ele L ebzcltern, cliplomatico 
austríaco . O príncipe, tomando a mão, começou, como e~·a ele esperar, por se mos
~·at· muito satisfeito ela abclicação que vossa ma.geatade imperial :fizera ela corôa 
~e PortLlgal em sua augusta filha, e elo pr~jecto ele casamento cl 'ella com o senhor · 
lUfatute D . lYii.guel; não dissimulando · log·o depois a graJnde agitação ele espi.rito 
que lhe causi.Íra a carta aonstitucional que vossa magesta.de imperial, inspi?·aclo, 
colno elle então disse, pm· 11·wo. Ccmning, acabava de clar aos portuguezes : e, 
f:rosegnindo este assumpto, contestou a vossa magestacle impm·ial o 'direito de 
azer esta alteração que~ bem que ernct?1ctdct de ~G?n p1'7:nâpio nnâ d·ti]'e1·ente d' aqttelle 

P-_Ge JJ1'0duzút a wnstit~dção ele 1822~ clesplantacla no anno segttinte poT tG11~ mo
't!tmento nacional, ent comt'ltdo) no modo) si1nillzctnte c~ ella; sendo por isso de ?'eceict?' 
gHe não j?·nctificasse em, Po1·tugal) e qtw fosse~ em I-lespanha, occasião) se não de 
bf·alos) pelo menos de appr·ehen sões z1m·igosas) que p ocle1·icmn pm·tw·ba1· ct paz p t t-

wa .. Eu disse que, eomquanto não estivesse encarregaclo . ele clefencler a carta 
~onstttucional ela monarchia pbrtugueza, limitando-se a oommissão que vossa ma
festacle imperial nie dera a entender-me com o barf'io ele Villa Secca, para se efFei
dua:· o juramento e o contrato esponsalicio elo senhor infante D. l\Eguel, rcspou- • 

ena .francall!:.ente a todas as observações que o príncipe ti:;tha feito, c.omeçanclo 
Pül! clrzeJ! que sua alteza se enganava presupp.onclo que mr. Canning fôra o que 
suggerÍl!a a carta_ ele que se tratava, sendo, pelo contrario, certo e sabido ele mui.üJ. 
~ente que, quando ao Rio ele Janeiro chegou a notlcia da revolução que, em 1820, 
t ebentou na cidade elo Porto, vossa magestacle imperial, e mais vinte e cluas pes~ 
sobs de bons princípios a quem o senhor r ei D. João VI tambem enHto consultou 
~o re _o que convínha que se :fizesse, foram ele parecer que elle devia dar a for
bUgalJnstitui~ões em tuclo. similhantes ás que ~st~ r eino agora r ecebeu; senclo .J;lu.
IJ co e notorw que-, clepms ela quéda ela constltmção ele 1822, teve aquelle r e1 o 
cl~esn;1.0 pensamento, q11.le n~o poz em effeito P?r i.:;ttrigas int~rnas e e~ternas. Indo 
de P.01 ~ ao ft1~1clo da ques t~o? que, como note], nao ~ra de JZi?'e oon~t~t·uencto~ mas 
. !1~1 o. const·tti~to)· confessei mgenuamente que eu nao compFehenclia que um go · 

;e.1X:,O Justo e sag~z poelesse hesitar entre a resoluçl:]:o ele reconhecer uma cons ti 
]'11\~0 ele conClessão real, segtmclo os princípios proclamados no recente congresso 
~hea erona, por todas as potencia~, a lgumas das q11aes deram instituiço.ões sim~-

ftes aos ·seus estados, e o p~Lrttclo ele fazer causa commum com uma anct?·clnct 
?'~a á hespanhola) conn.o elle, princip.e ele lVIetternich, me contou que clizja um mi
lllstro ela Russia em lVIacLricl; acrescentando a não menos importante reflexão, que 

~ ' 
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pouco depois lhe repeti n'uma nota, de que a carta constitucional de que se tra
tava era em substancia~ a constitniçfio primordial por tugueza, accommodacla aos 
prin~ipio~ monarchicos e aos usos modernos . Exclamando aqui o príncipe com um 
ar seria que me foz r ir, oxalá que vosso ct?1W~ a que1·e1· mucla1· a jó1·ma de gove1·no 
de Pm·tttgal~ ?·estabelecesse as cô1·tes antigas!~ respondi a isto pergtmtando ao meu 
interrompedor, se, em sua consciencia, achava que a uma representação nacionn:l, . 
com toclas as condições monarcbicas das de França e Inglaterra, cll e prefen a 
uma qtle, no seculo xvrr, dcst.hronisou, em Por tugal, o senhor r ei D . Affonso VI ; 
concluindo o metl discurso com dizer que, tendo eu, em julho de 1822, recusado 
jurar as bases da constituição que se publicou n'esse av.no, mal poderia passar por 
anti-realista. Quando me despe(li elo príncipe pediu-me elle que demorasse a exe
cução das ordens ele vossa magestu.de imperial até á prox:im;:~. chegada d'ellc a 
Vienna. 

A justiça de vossa magestade não podia deixar de assegurar-me a sua appro
vação no desempenho do meu dever : e, com effeito, em officio ele 20 de outubro 
d'aquelle anno, escrevia-me o ministro dos negocias esb:angeiroll : «Sua magestade 
imp oria! ficou cer to dos bons officios de Inglatcu a para qlle tenham bom r esul
tado as provideneias daclas pelo mesmo augusto se11hor , como r ei de Por tugal ; 
esperando, portanto, q1le o governo austríaco se convencení. das boas rasões que 
determinaram a adopção das medidas que se tomaram a favor d'aquelle r eino, 
no que v . ex. a se eiforça?·á~ pe1·suad:inclo a essa cô1·te os principias que pessoal1nente 
onvitt a ??M' . Canninq». E m otficio de 4 de dezembro do mesmo anno dizia-me 
aquelle ministro : ~c Sua magestade o imperador ficou certo do zêlo e fidelidade 
com que v . ex'. a se emprega no seu imperial servjço, tenda-se desvelctdo; co??~ a 
maio1· e:ne1·gia~ em obte1· d' essa cô1·te o born 1·esultado sobTe os negocias de P01·tugal~ 
pois qlte elles tamb.em inte?·essam. muito a .este impm·w pelas ?·elaçücs i?nmcdiatas q_tte 
ha entn os clo·is paizes,, . No mesmo dia escrevi:;t-me o mesmo ministro : «L evei á. 
augusta presença .d.e sua magestade o imper ador o officio que v . ex.o. me dirigiu, 
com o n . o 52, em data de 2 de setembro passado ; e o mesp].o augusto senhor 
ficou sei ente dfL conferencia que v . c~ . a teve com o príncipe de Metternich em 
.Johannisberg. E para mim Ulll. dever bem grato o· ter ele an:q.u:q.ci~.r a v . ex.a que 
sua magestade im]Jerial folgou muíto de ve-1· as solidas ?'CtsÕes com que v . ex. a ?·eftt
tou~ tctnto ele p alctv1·a como por esm·ipto ~ .os cG?··g~tmentos elo mesmo minist1·o ele estado 
contnt a carta constitucional que sua rnagestade .o impm·aclo1· deu a P 01·tugal j sendo 
de e.sperar que elle se convencerá ela justiça. com que nosso augusto amo obrou 
n'este importante negocio1 tendo só em vista benefieiar aquelle reino . No emtanto 
suct rnagestade impm-ial confia na conhecida derote1iclade ele v. ex.a que saberá de
.ferndM· e sustentct?' uma causa, que tende a f ctzer f eliF$ e ?·espeitavel a nação 1Jo?·tu
guer;a n. 

D eixando em J ohannisberg o p~·inaipe de l\íettcrnich, 1•ecolhi-me a Vienna, 
onde fiz as devidas communicações ao barfio de Villa Secca, ministro de P ortugal 
n'aquella côrte ; e n'este estado do causas achava-se, pelas ordens ele vossa ma
gestade imperial, e pela força das cir<mmstancias, estabelecida a necessidade a.e 
se abri~·em confel!encias dos seus dois r epl•esEmtantes na Austr.ia com aque1Le pn
meiro ministro sobre os meios mais convenientes para a execução das disposições 
ordenadas . 

Recolhendo-se com efl'eito o principe ele Mettemich, no principio de setembro, 
ele J ohannisberg, onde se dizia, como eu em 9 ele novembro informei a vossa 
magestacle imperial, e elle depois me confessou, t i vm•a r ep etidas e:q.tvevistas coDl 
di:fferentes diplomaticos, a :fim de ser em apoiadas as r epTesentações que a côrte 
de AustTia antão sé propunha fazer contra a carta constitucional portugueza, .ao 
que sómente os embaixadores de Inglaterra e da Russía. se tinham-oppo~to; pn~
cipiaram, por tanto, as nossas confer encias, que se prolongaram por espaço de d~ts 
mezes ; e ouso lisonjear -me de que n' ellas a minha coppevação não foi inutL~, 
porque, não só consegui vencer a r epugnancía ·que a exe<mção d'aquellas dispOS1~ 
ções encontrava, em parte, no espírito elo pl!imeiro ministl'o austríaco, mas {)bstel 
a que o jm·amento do senhor infante D . 1\'.(iguel fosse, como se queria, dado por 
sua alteza. sob a. condi.ção de ficar ellc, por este facto1 cloclaraclo regente de Por-
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tugal, querendo-se assim fazer applicação de um artigo da carta constitucional 
portugileza que trata da regencia na menoridade do sob-erano ao caso, que então 
se offer ecia, da sua ausencia elo reino; conseguindo eu bem assim que, na escri
vtu~·a dos esponsaes d'aquelle príncipe, se empregassem, onde cabia, os termos que 
Inchc<ussem que elle era subdito de vossa magestacle imperial contra o que algui:r!-U 
então insinuou e, sem duvida, quacltrava melhor com a sobreclita claust1la com que 
o senhor infante queria prestar o seu juramento, e com a idéa, que :q.'esse tewpo 
v~gava em Vienna, ele se dar, mediante esta formalidade, po~· cpmpl~ta a abdipa
çao ele vossa magestacle imperial como rei de Portugal. · 

Achavam-se, portanto, convindas e pouco mais O"Ll :rgenqs assentadat!, n'aquellaf! 
conferencias, as bases sobre que se deveria prqcecler ao j qrEJ.mento e (3spónsaes 
do senhor infante, e a carta constitucional já ti~1a sidR jurada em Pqrtt1gal, que 
~ra o termo que mr. Canning, por pruclencia ~ po~· contemporisar com a A.ustriEJ:1 

t~~ha marcado, tanto a mim na nossa conferencia e:rg BrightqJ.t, <?Omo aq h~rãq c\.e 
'i :Ua Secca . por via ele si r Henriqt1e vV ellesley, embaixador de Inglaterra elll 
VIe:ma, quando o principe. de lV~~tternich, medit~tndq sempre a destruição cl'aqueile 
~od1g0 elas liberdades pqrtuguezas, e proct~ra;nclo por todos qs meios demo'rar q 
JUramento do senhor infante para conseguir o seu 'fim,, proj ectRu &t1l:>metter el'!t~ 
questão ao arbítrio da j q.J:tta dqs ntinistros d:ts seis grandes potencias qt1-e, desde 
o congresso ele Aix-la-Ohapelle, tle tinha es tq;belepiclq em París. J1em prêvía etl os 
llla:les que de tal cleii].Ora haviarq necessariamente segqir:se em P qrtugal, onde p 
l)artido de sua alteza ~àp dei~aria ele a fa:z;er valer; comtqclo, apesar de t~r esgf)t~clp 
~odos os meios que o 14eu desejo de bem servir a vossa magest~de impe~·ial podta 
tuspirar-m e, não me era possível vencer, n'esta occasião, a resistenpia dp príncipe 
ele M:etternich; e, eii]. t ãq dif4cil e entbaraçosa posiçãp, pedi ao meu ponrado co l
lega visconde de Itabaya;na que· rqe desse a sqa opi:q.iãp spb~·e o que eu deveria 
fazer . Sej a~me pepmittido, erri pb!>equiq ela verdade, procluzir aqui .. por extenso, 
a resposta qtle a tal respeito recebi' d'aqtlelle dig:q.o ~·epresentante de vostla IJ.1a
g~stade ~mperial na côrte de Lo1Flres : <<Sobre os negocias de Po1:tugal (es<?re~ 
\T.l~-llle elle, eU]. 19 de 011tubro d 'aquelle anrto) direi a v. ex.a que, 'na mil+ha 
0Plllião , tem v. ex. a fu itq quaqto llj.e ii:j.ct~JIJ,bia, rta qt~a1idade de ministro do Brazil; 
e que o rn·qsegnimento cl'este negocio comp(;\te ao benemerito ministro ele sua ma
gestade fidelíssima e nosso amigo q sr. qm:ão de Villa Seeca. Eu não presumo 
que a CÔI:te de Vienna aconselqe 9 sen1fon ip,.fante p. J:Vligu~l f!' que desobedeça ás 
ordens de seu rei e q.ug:usto irmão, p01·que o senhor ili.fa-q.te f SFbdito, e, como 
twl, suj eitp ás leis; e, pela UJ.esma qt1alidacle de subclito, não póde prot[3sta~· cori.
t~a os actos do seu r ei. Nq c9-sq e~tl.· E\IIJ.O em que sua alteza, por cont1elhp e1'es~~ 
corte ou de seu UJ.Otu prqp~iq, não queira jurar a constituição dada po:p se-q au
gnsto inmão a Bortugal, c:q.tenclq qqe 'q ministro ele sua magestacle imperial d~ve 
sobreestal' na negociação do casamento, e dar parte a sua mu,gestade imper~al, 
que r esolve1}á sobre este desagradavel incidente. A negociação do casamentp é 
co:Udicional e dependente (1a prest~ç~p elo juramento, assim .cqmp o é ~ abdic~çãQ 
f~<ta po1~ slll_a magestacle impe:ó al, ~ ' recqsan~o sua alteza jmar, ha Çl.e necessnc 
rtamente ~;ecusau obeclecer: á orcleli]. pela qt~al é clj.amaclo ao ' ~i o ele J ap.eiro, ·n::J: 
hy_pothese ele ter prestado o juramento . Esta segunda r ecusa é consequencia ela. 
l)runeira, e, n'este segundo caso, nãq tent o mi-q.istro ele sua magestacle imperi~l 
que faz e1:. Bm:ece-m~, p01~tantq, que v. ex.", rem1ando elo ponto em que está, e 
ponclo diante de si Q bm:ão ele Villa Secca e · si1: Henrique Wellesley, eleve limi
!U>l~-s.e a p1:qmover. a pretendida presta.ção do juramento do S!'lnhor infante, e q. 
c Xlgn· que se não ajuste ·o casam~ntq no caso c1e sua alteza se pecusar a jurar EJ. 
atta. Esta I:ecusq, 4a ele ter as :rp.ais graves consequencil'l!s , e por ella provará 
:u~. alteza que não é si-q.cero, neiiJ. ÍJ.tnocente nas rqachi.nações d~ ·um partido que 
c1 :lriste e invoca o seu nome em Po~:tugal. Ha qgem se pe1~suada de que se trata 

e empecer o casamento de sua altez;a po~· meio d' esta recusfl. ; e já se diz que 
brta c~rte está tratando ele qbter, para ~ sobrip.ho, a mão da sen)lora r~inha 
c · Mana. Convem revelar este segredo ap senhor infante; !'l elle perdec$1'! de 
erto se desobedecer a seu augusto irmão . Pavece~me tambem que v . ex.1!. deve 

abster-se de mais deducções, notas e justificaçõ es, por escripto, co1n esse governo, 



468 

:1cerca dos Inencionaelos assu1uptos, que não são brazilciros.' Fallc v . ex.a .e es
creva o mini stro ele Portugal. E is a minha opinifio pessoal e não official, porque 
não estou auctorisado para obrar em tal negocio>> . . 

Emquanto eu esperava ancioso o parecCT elo ministro de vossa magestaele im
perial em Londres, appareceu em minha casa sü· Hm;J.Tique \V ellesley, mostrru:
do-mc uma carta que de Lisboa lhe escrevêra sil' William A'Oourt, na qual lhe. cli
zia, como logo no dia 26 de setembro communiquei a vossa magestacle impenal : 
aL'état eles choscs ici peut se d.ire cn deux: mots : si l'Espagne veut cesscr ses 
intrigues, et si l'infant D. Miguel veut r ester tranquillement à Vienne, se sou
mettant aux: ordxes de son frere, et sans préjudice eles cb:oits que la eonstitution 
lui donne à la Tegence (já notei o erro em que algumas pessoas estavam, como o 
escriptor, a este respeito) tout se passera tranquillement; mais si l'Espagne con
tinue ses intrigti.es, le Portugal la payera clans la même monnaie . Si D . lVIiguel 
se montrait clans la frontiere, les démagogues saisiraient les rênes du gouverne
ment. Dans un de ces cas la guerre devienclrait inévitable>>. Sobre o conteúdo 
d'esta carta insistia então comm:igo sir Henrique Wellesley que eu instasse com 
o príncipe ele Mettcrnicb, para que tivesse effeito o tantas vezes requerido jura
mento elo senhor infante, como garantia ele grande poso para Portugal nas cir
cums'tancias então existentes, e como meio de repressão elos exaltados sentimentos 
em que sua alteza parecia persistir áquelle r~speito . Api'oveitanclo esta favorav-el 
circumstancia, assim o pratiquei; e, ou porque então o príncipe de l\ietternicb j<í 
sabia que na junta ele París as opiniões da Russia e ele Inglaterra eram inf~stas 
ao seu pr~j ect0, ou porque não julgou conveniente carregar por mais tempo com 
a res1Jonsabilidacle ele tão larga demora, o certo é que, depois ele algumas duvidas 
e respostas evasivas, determinou-se com effeito a convir no juramento, o qual 
teve logar a 12. e não a 4 de outubro, como depois soube que fôra indicado. 

·Tudo o que ·frca expendiclo tive eu a honra ele pôr, em tempo devido, na pre
sença de vossa m.agestacle imperial ; e, sobre isso, me escrevia em 30 ele dezem
bro seguinte o ministro elos negocias estrangeiros : «Não devo occultar a v . ex:. a a 
satisfaçao que tenho tido em ver a dextericlade e o manejo que v. cx.a. tem em
pregado com o ministe1·io austríaco a respeito elos negocias de Portugal; estando 
cu persuadido que ás boas rasões ele v. ex.a se deve, em grande parte, o bom 
resultaclo d'esta questão, poi1;3 que com o maior prazer acaba o governo ele sun. 
magcstacle o imperador de saber que sua alteza o senhor infante D . M,ígnel, :fiel 
á sua real palavra, cumpriu o que promettêra a seu augusto irmão, de executar as 
suas ordens e planos, para o que j á bav:ia jm·aclo no dia 4 ele outubro a consti
tuição da monn.rchia portugnQza; e, com este faustissimo acontecimento, lançou 
por terra o particló que fazia tão clecidicla opposiçao á ordem politica novamente 
estabelecida pot sua magestade imperial» . 

Emquanto isto se passava, o animo do senhor infante D . Miguel tornava-se 
cada vez mais adverso ás IJrudentes disposições ele vossa magestc'tdc imperia.l. Os 
pTin.cipios de que tinham conseguido imbuir sua alteza repugnavam ao jm·amento 
da carta; a idéa, que lhe tinham suscitado, ele quo vossa ma.gestacle imperial de
veria ter abdicado n'elle, fazia-lhe aboiTecer a r egencia, e a concução do casa
mento ora inaclmissi~el para sua alteza, que persistia em querer casar com a prin
ccza Luiza ele Baviera, alliança que já em vida elo senhoT D . João VI, e até sem 
o consentimento cl'este soberano, tinha querido effeituar, c de que então o clesnou 
o príncipe de l\ietternich, como este mesmo me asseverou, prevendo o caso de 
haver sua alteza ele casar com sua augusta sobrinha, como depois veiu a ser d.e
terminado por vossa magestacle imperial. 

Todas aquellas indisposições de sua alteza eram, ou creadas, ou, pelo menos, 
desenvolvidas pela correspondencia reciproca que, por via ele Acosta, este pTincipe 
tinha com** *1 e com os portuguezes rebeldes quo já então :;;e achavam abrigado~ 
e favorecidos ·em Hespanha, bem como pelas doutrinas elo mesmo Acosta col11 
quero sua alteza tinha repetidas confe1·encias noctm·nas, e o qual fortificava e des
envolvia o espírito elos conselhos transmittidos n'aquella corrcspondencia, dizendo 
a sua alteza que, se acaso se conformasse com elle, teria o apoio da Hespanba; 
que o ponto estava em ser declarado regente do reino, porque então aquella po-



469 

t~ncia, não só o r econheceria r ei ele Portugal, mas a.té do Bnt~il; em cuja sepa?·a
çao nunca tinha convindo . Aqui pertence dizer que. esta promessa do ministro 
Acosta era tão conforme com os intentos do seu governo, que hoj e se acha já 
mandada consagrar ]JOr este no alma.nach ele Hespa.nha, publicado no presen.te 
anuo, onde se lê : «lJ. Miguel, r ei do reino unido de Portugal, Brazil e Algarves, 
pela abclicaçruo de seu Írmão D . Pedr o>>. 

Áquellas insinuações acresciam muitO's· outros meios que, por todos os modos, 
se empregavam para seduzir o runimo ele sua alteza. De Lisboa vein um d'aquelles 
padres liguorianes que o mesmo príncipe ele Metternich tinha para lá mandado, em 
'Vez elos r e)ig iosos carmelitas descalços que, eln conformidade cl~os disposições da 
senhora rainha D . l\iar.ianna de Austria, se tinham pedido de Portugal. Aquelle 
me~bro de uma eongi·egação já conhecida na Europa como instrmnento da política 
an~r-~onstituciona.l austriaca, era confrade elo irmão do secretario particular do 
~l"lncrp.e . ele lVIetternich, e vi~ha encarregac~o . d~ trazer o famos.o Man~festo ct fav??" 
a?s a~? e~tos do senha?" D . J.Vftguel) que se chzm Impresso em ~l.sboa a 11 de maw 

aqnelle anuo, sendo tambein portador ele novas cartas ongmaes de >X,*<~ para 
aquelle príncipe , aconselhando-lhe que se não deixasse seduzir contra os seus in
~eres.ses, e ele outras para o barão ele Villa Secca, pedindo-lhe que o não deixasse 

esv1ar d 'elles, e até ele uma carta aberta e anonyma, que eu em seH devido 
tempo t!).mbem remetti a vossa magestacle imperial .. na qual se me assegurava 
que sómente ao senhm· úifante p e1·tencict o tlwono de Pm·tugcil ;. pedindo-se-me jun-' 
tamcnte que p?·oçttntsse ett; po1· todos os modos;- qtte aquellct pessoaJ que ali tanto 
se cl~sqjava) chegasse'quanto antes áquelle 1·eino . Ulsemanns, que o príncipe de Met
tennch tinha, como o mesmo senhor infante me disse, posto ao seu lado, como 
seu mestre, havia escripto uma memoria sobre os funcla:inentos elo predito mani
festo. Da bibliothcca imperial eram pedidos para O· quarto cl'aquelle senhor livros 
~l1e tratavam expressamente da successão na corôa ele Portugal e ele cujo empres
trmo me foi mos.trado r ecibo· assignado por~-* ;1, ; e finalmente o assumpto ele ta,l 
llloclo era tratado na casa elo senhor infante, que ,x, * ,x, ali affirmava pu,bLicamente 
que o th?·o?w ele Po?·ütgctl pm·tencia a sua q,lt eza) como então me veiu confidencial~ 
lllente contar ,x, ;1, ,, por lh'o ter Olw1clo. 
nh T?clos estes meios ele suggesUlo exaltaram em tal maneira o espírito elo se. 

01.' mf~mte D. l\iiguel, que foi elle em pessoa á casa ele c~m}JO ele sir Henriqu,E) 

j
'V! ellesl.ey significar-lhe que estavct 1·esolvido a pcw-ti1· pant Po?"tttgal fosse como 
asse) cu·oumstancia que aquelle ministro então me veiu commlmiear. · 
Emqu~nto o manifesto e ps escriptos a que elle cleu lagar proclu~ia,m as'sim 

0 .seu effeito no animo elo senhor infante, que havia ele ser o instrumento de si-
1111lh~~te cabala, julg·ou o príncipe de Metternich conveniente ao seu projecto ouvir 
a 0PU1lão elo barão de Villa Secca e a minha sobre o conteúdo cl'estes escri}Jtos. 
DGclarou-se o barão par a 'logo fortemente contra elles ; mas eu, mostrando desejo 
de Os ponderar maduramente, consegui que o príncipe :rn'os con:fia.sse por v.inte e 
qllatro horàs. 'Aproveitei est e esp~ço para fazer copiar todos aquelles papeis, -e 
quando, no dia seguinte, restitui ao ]Jrincipe os originaes, cleclarei-lhe que, se elle 
~ 0 senhor infante não communieassem, sem perda ele tempo, a vossa magestacle 
~lUperi~l aqnella conspiração qtle se tramava contra os seus direitos, eu expediria 
~mme~hatan;tente um ?orreio q~1e, para esse fi~n, levasse ás mEios cl~ vossa m.ages-. 
ade llllpenal as copras que tmha mandado t1rar ele todos os r efendos escnptos . 
l Esta minha decisão surprehendel\ o primeil'O ministro austriaco 1 que, não po
c enclo contrariar o meu proposito, mandou .r edigir, na secretaria de estado a seu 
c~rg-o, uma memoria em que. se achassem resumidos os principias espalhados 
n aquelles papeis, para, em nome do senhor infante,. ser r emetticla a vossa ma
gestacle imperial, pedindo eu, por cautela, e conseguindo que fo sse levada por 
~1~ homem em quem tinha confiança e depois de lida e .examinada por mim. D e
seJando eu, porém, prevenir quanto a:q.tes a vossa magestacle imperial cl'esta r e-
1Udsa, aproveitei uma occasião que para isto se me offereceu, e pela qual, não 
po enclo ser mais explicito, me limitava, depois de fazer aquella participação, a 
~companhal-a d'estas palavras : Bem, desqjá1·a ett qtte vossa magestade impe1·ial po
c esse cGchar n' esta . nwnw?·ia a co?lji?·mação da lealclade elo senho1· infante. 
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Ao mesmo !cmpo em que, por meio de escriptos, se procurava na Austria 
estabelecer os pretendi elos . direitos elo senhor infante D . Miguel, em Hespanha 
hm bando ele portuguezes rebeldes, fieis s6mente aos interesses e ás suggestões 
tl'aquella potencia, invadiam com mão armada o territorio portuguez. Então, como 
nas antecedentes circumstancias, constante nos meus princípios e no meu dever, 
hão pude deixar ele protestar junto ao govemo Q.e sua magestade imperial é real 
apostolica pela conservaÇão inteira elos j~í reconhecidos cliTeitos de vossa mages
ta.de impeTial á corôa de Portugal, os _qp.aes, aliás, eu não podia considerar com
j_)rometticlos sem prejuízo manifesto dos interesses elo Brazil; c pude n'esta oc- . 
casiãd conseguir que o senhor infant\3 D. Miguel dirigisse á senhora infan~a 
D. Izabel Maria, então r egente cl'aquelle reino, uma declaraÇão que, sendo depoiS 
publicada, riàs gazetàs, não concorreu póuco para evitar maiores convulsões n' aquelle 

. rlesgra~add paiz, quebrantaiido as espe_i'àJ;J.ças que a facção hespanhola punha na 
intentadá e promovida usmpação dos elireitos de vossa magestade imperial. 

No ·meio di:l tudo isto; d príncipe de Metternich, que. tinha amadurecido o seu 
antigo prdjecto e que não podia t~r por mais tempo mllo no p<::so das cousas, de
liberou-se a propor-me abertamente uma neg·ociação, que consistia em que vossa 
magestade iniperial comple~asse a abdicação da curôâ ele Portugal, tendo antes 
tl'isto Iiobleádo o senhor infant<? D . Miguel regente d'aqü.elle r eino, e enviasse a 
rainha sda augli.sta :fillia para V:ienna. . 

E scusado é recapitular aqdi os moti.Vol? por que eu não podia convir n'aquelles 
'dois primeiros pontos, que desde ô p1,·incipio, por todos os m"Odos, se tinha pro
bmaclo conseguir ; e então expuz ào príncipe q ne a prompta é completa abdicação 
'c1e vossa magestad.e imperial, trazenelo nattualniente com sigo ci cas9 da menoridade, 
que é sempre arriscado, muitd peiores consequencias teria nas tristes circmnstan
'cias em que então se .àcliava Portugal; sencld de receiar que este inconveniente, 
mui ldnge clç cliuiiliúir-se, subisse ele ponto; com a p1;oposta r egencia do senh?r 
infàritê D. Migu el, ainda men01', e que, alem cl'esta inhabilidade, e ele me não 
parecei~ ainela àpto pa1;a governar, tinha, IJelo S\3U 1.Íltimo p1'oceclimento em Por
tugal, clesconterltaclo muita gente n' aquelle reino: cleclarânclo eu p01; fim que, a meu 
~er, vossa magéstEl>de imperial, em prová da su'a boa fé e para firni.ar mais á or
'cleni _de eousas pçllitiêas ele Portugal, se ri.ão opporia a que, debaiwo de cm·tas e de
itM·niÍ?iadas c(J7idições; se cffeitL1asse a vinda ela rainha sua augusta filha pai"a Vienna. 

Nem a minha ràsão, nem a minha consciencia, permittiam que eu respondesse 
ele <Jütro moclo1 nem esta minha r esposta podia agradar ao vrincipe de Metternich. 
Assim, fez elle partir immediatamerite 1jam o Rio . de Janeiro mr. N eumann para, 
com o pl;etex.to ele levai'. à vo.ss:i magestade imperial o juramento e os esponsaes 
do senhór infante; manejar ali aqüelle negocio politic'ci, orclenando-se:.l4-e que pas
·sass"é pelas côrtes de París e de Lonch·es para grangear o favor d'ellas. 
. Apressei-me eu logo em prevenir a vossa má.gestacle imperial, em carta ele 19 
ele novembro; . da ida de mr. N eumann áo Brazil, e do negocio que l.á o levava. 
N' aqüella carta expunha eu a vossa mag'estacle imperial; que M_etternich e Can
nirig, op.Po"stos em princípios e desafiados p'elas ques,tões da Gr.ecia, aproveitavam 
a ocêasiãd que lhes davam as de Pol·tugal pai" a r enhirem, como então succeclen, 
recusando o segundo apoiar a pretensão da regencia para o sehhoi· infante ; pare
cendo-me que, em tàl cas·o, era for·çoso que vo,ssa· màgestade imperial formasse _e 
executasse, quanto antes, n:i qualidade .de r ei ele PortugaL :úm plano, que nãO 
poderia deixar de te'l: i:lór bases : primeiro, sobreestar ~a ida elo senhor infante 
para o B1;azil a que sua alteza e a santa aHian'ça se oppunham como j<~ dois mezes 
antes eu tinha éscTipto a vossa mag·esta.de i~}Jerial; segundo, :p:lain.dar, com as 
clmtsulas que tive a h·on?·a de cvponta?·-?lte, 'à i:ainha sua augusta lil.J'ra para Vi13nna; 
terceiro, mandai· para P01~tugal um dipl"dmatico brazileii:o in.telligente, moclexaclo 
e amigo .de vossa magestacle imp,el'iaL Quanto, porém, a compl'eta]: a sua abdica
ção,_ como sobera?-o d'acjü.elle reino, e a iim;ne~'r regente cl'elle o senhor infante, 
pedia eu encarec1damente a vossa magesüi.cle ímp el.~ial que não annuisse a estas 
duas pf·opostas . 

Havia esta minha carta, e, depois d'ella, 'mi·. Neumann pài·ticlo de Vienna nos 
ultimos dias ele Iio've~bro; quan'd.o, 'em 8 de m"ai:ç'ó d'c 1'827, chegou do l~io de 
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Janeiro áquella côrte o vea~lor João ·da Rocha Pinto com o fim ele a~ompanhar o 
senh?r infante na viagem que vossa magestacle imperial lhe ordenou que fizesse 
ao ~to ele Janeiro, onde devia ficar até chegar o tempo ele pocler contrahir matriO:::
monw com a rainha sua augusta sobrinha. 

Bem se podia prever, como eu por duas vezes tive a honra de escrever a 
vos~a ~agestade imperial, quanto o senho1· infante, pelas suas propensões naturaes· 
ou Inspiradas, havia de repugnar a sqjeitar- se a esta ordem, e quanto ella havia 
de_ desagradar a c~~:tas_ côrtes e principalmente á ele Hespanha. Era, portanto, 
PVIclente que a commissão d·e que fara encarte:gaclo João ela Rocha Pinto havia ele 
ser declarada completamel'lte inutil; e venclo eu, portanto, que era impossível! 
combater esta resohtção, procm·ei e consegtti que ao menos fo sse explicada ele· 
~oclo ql~e n~o offenclesse á cligniclacle c}e vossa magestade imperial, nem parecesse 
esob~clteneta ela parte elo senhor infante-. 

d Fot-me consegltintemente exp~clicla, tem 16 elo clito n;tez cl~ março, ·uma ca~·ta. 
0 mesmo senh01·, em qüe me dizia qli.e sua magestacle 1mpenal e r eal apostol,rca 

~ aconselhàra a não e:ffeitlta1' a viagem ele qne se trata, até qlte aquelle soberano 
I ece_b ~sse r espo,stas -ás commünicações qtte ía fazer a vossa magestade imperial; 
l)artícipanclo-me bem assim sua alteza, em 25 elo mesmo mez, que, estando algu
mas . das principaes potencia-s perfeitamente de accol·d-() com a Austria sobre a ne
:essrdacle cl 'elle senhor· infante clemorar a sua viag.en1 até á cheg-ada das referidas 
},e 8.P?_st~s., sua ~ages tacle imperial e reatl aposto~iÇ\a lhe :asse.gur-ára1 oütrosim1 9-ue l~e 
actlttal'la os meiOs para se transporta,r ao Braz1l no caso ele se effettuar esta vragem; 

podendo, pol.'tanto, a nau D . João VZ:, que o e~pm·ava em Brest, voltar desde log-o 
com o Veáclar João ela Rocha Pinto, e as mais pessoas que tinham vindo com elle, 
Pa.ra o Rio ele J aneiro. . 
. No mesmo tempo em que eu recebia estas com1mmicações que me fez o senhor 
~nfante, mostrava-me conficil.en~ialmente o príncipe ele 1\IIetternich, para que eu 
clzesse , cheg~1~ á . aug:1sta presença de ~?s~a magesta~le imperial, um relataria elo· 
cl_lefe ela pohc1a ele Vrenna, em que l:>e diz1a que se tmham descoberto tramas urc
/das pelos demagogos contl'a à vida do senhor infante, r elatorio que eu, logo que· 
rve occasião segura ele escrever a vossa magestacle imperial, lhe disse que clava. 

Por suspeito> estando, como ainda estou, persuadido ele que tal confic1encia não· 
~ra lllais elo que um miseravel artificio, j á então muito üsaclo, ele apoiar, por meio• 
e conspirações inventac1a,s, medidas que se desej am conseguir. 

No entretanto voltava mr. Neuman·n elo Rio ele J aneiro, sem ter concluido a· 
~e~ociação que venclacleiramente ali o levára, e, picado cl'isto, prevaleceu-se elas· 
rntrmas relações que tinha com o príncipe ele Metternich, para indispor ainda mais 
contra vossa mag·estacle imperial este primeiro ministro, desg~ostoso ele nã.o ter· 
con -1 · · t flegurc o o seu intento, procurando o mesmo Neumann1 por toda a parte e por 
oclos os modos, cl esacreclitar a vossa magestade imperial.' O negocio, que p01: suw 

llat:weza era já ele grande importancia, tornando-se, por esta e outras rasões, de 
~ator empenho para o g~abinete cl~. Vienna, expediu ~~e 1;a~·a logo o prir:-cipe de· 

chwarzenbel:g, em correw, ao barao ele l.VIarscha.U, seu mrmstro no Brazrl,. rena· 
"~ndo _as primeiras instancias ; e fez cl'isto tanto mysterio que eu não pude ser \ 
pr evenido com antecipação d'esta occasião, que não pexcleria ele escrever- ru vossa 
0ag~stacle impei'ial; cons.tanclo-me depois que uma elas r ecommenclações que eu-
ao se fiz eram ao r•efericlo barão era que, 1w -cas'O ele se1· favoml)el a decisão ele vossa 

1~~.agestacle impm·ial, visse · se tambem jJod·ia obte1· que o competente à'ec1·eto me· nãe 
· v~esse 1'ern-e.tticlo> e que fosse tntziclo po1· pessoa de co1'ifiança. Tal . era a pre-tenção· 
qt~e a ficleliclacle d0 meu serviço e a franqueza dos meus sentimento:s- haviam, com 
graucl_e honra minha, inspirado áquelle governo . 
. Em presença cl'estas circumstancias, complicando-se cada vez mais os nego· 

cros, e sendo mais positiva a interferencia ela Austria ·para os dirigir aos fins que 
se lropu11ha conseguir, cleddi--me ·a ir a L eorne, onde se achavà o meu estímavel 
~o ~ga visconde de Itabayana, para COl)lbinar com elle o que convinha fazer n'esta 
0llJU~.ctura critica. N'esta conferencia assentámos, como em 17 ele junho cl~aquelle 

~llU.o mforrnei a vossa magestacle imperial, qne, á vista dos acontecimentos, bem 
omo ela approvação que a minha conclucta tinha merecido a vossa magestacle Í:qJ.-
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per.ial, e em ex3cnção elas suas orclens, que, na qualidade de seus representantes 
· como imperaclor do Bmzil, cumpria-nos, · scpnr~~ndo os pontos ele que só as aucto
ridacles portug nezas deviam tratar çl'aquelles em que tleviamos intervir, tomar 
pm·te nas grandes questõ es políticas e cliplomaticas ele Portugal, que tinham con
nexao com as clausulas ele que vossa magestacle imperial fizera depender a sua 
abelicação da corôa cl'aquelle reino; sustentnnelo, por todos os modos, que a e~te · 
respeito só a vossa mag·estacle imperial competia decidir, t endo outrosim o clire1to 
ue cleclai'ar quem havi.a de exeram· a r egcncia emquanto se não verificassem as 
preditas condições . De· tudo isto dei pàrte ao minis tTo dos negocias estrangeiros . 
em data ele 28 ele junho. 

Em 31 ele julho seguinte informei a vossa magestade imperial de que o prin-
. cipe de Mette:J:nich havia feito a mr . Can.uing uma proposta tendente a tomar o 
senhor infante D. JVIiguel a r egencia elo r eino ele Portuga.l desde o di~~ 26 de ou
tubro d'aquelle anno1 em que entrava na sua maioridade; observanclo que esta 
proposta, .ct"0o r esultado elle primeiro ministro ele Austria esperava com impacien· · 
cia, estava em conformidade com os desejos das principaes potencias da Europa, 
ao que todavia Inglaterra não accecleu por bem da carta constitucional, e por en
tender que o senhor infante seria 0ppàsto aos inter esses cl'aquelle paiz . 

Em fins ele agosto chegou elo Rio ele Jan eiro a Vienna F., t razendo a r esposta 
ele vossa 11iagestacle imperial aos o:fficios de que fôi'a pottador o p:·incipe ele Schwar
J1enberg . Ao saber que o barão de J.\.;Iar schall tinha sido mais feliz que ror. Neumann, 
dei logo por certo qnr1 aquelle cliplomatico se tinha servido ele alguma machina 
astuta para surprehencler a, boa fé ele vossa ma.gestade imperial; nfio tardando eu 
em ser informado. ele que, tendo o partido hespanhol denominado cpostoliod espa
lhaclo ele proposito informações falsas. ele alguns n;t eclicos, nas quaes se dízia ·que 
a senhol'a infanta D. Izabel, que por esse tempo soffrêra uma cloEmça., estava em 
perigo ele viela, e, ainda que escapasse cl 'elle, ficaria impossibilitada de govern~r, 
o ministro austríaco, U~proveitanclo- se cl 'ista, cleclarára a vossa magestacle iroper~al 
que o seu governo entendia que n~io devia, em tal caso, impedir que o senhor m
fante D. Miguel partisse para Portugal, a firo ele evitar que n'este reino houvesse 
uma anarchia. · 

Recebi então, por aquelle mesmo portador do decreto pelo qual vossa mages
tacle imperial nomeou a sua alteza r egente e seu logar-tenent~ em Portugal, um~ 
cada ele vossa magestade impei:ial em que me dizia: «N 'esta occasião parte d'aqtu 
F . ·coro a cnmmissão ele entregar .ab ma.ho Miguel o 'Clecréto em que o nomeio r~
gente do r.eino ele Portügal, para o governar em m:eu nome e conforme a consti
tuição portugueza. Be cellê cbiJnclcb ahi estive1· (tal era a j.mpressão que em vossa 
magestade imperial tinham feito as infoi:mações e a declnrayão de que acabo ele 
fa.Jlar), faça c·om que elle parta, quanto antes, ouvindo primeiro os conselhos d.o 
imperador ele Austria, e persuadinclo-se bem assim ele que deve exeoutar as mi
nhas ordens e governar em conformidade da carta constitucional, s-em a roiuiroa 
alteração, e sem se deixar levar d'este ou cl'aquelle partido, mas sim e tão só
mente elo espírito e ela letra cl'esta lei fundamental. Agom escrevo a el-r ei ele In
glaterra participando-lhe isto mesmo, e pedindo-lhe a sua coacljuvação para que 
floreça em Portugal o systema r e.rr esentativo que ali foi jurado ; escrevendo, taro
b em n'esta occasião, ao .impcracl<Dr roeu sogro a carta inclusa que o marquez lhe 
entregará ». . · . 

Posterioi·mente á chegada d' estas cartas r ecebi eu,· pe!G co tonel ele l'Hoste, 
outra ele vos sa roagestade imperial, em data ele 29 ele junho, contendo, entreva
rias instrucções relativas aos negoeios de Portugal, a de declarar ao senhor infante 
D. Miguel, que vossa roagestade imperial ?'evogai·ia c~ nomeação, que lhe tin!zct 
mandado, d'e ?"egente, no ·caso -eon que elle, cedendo ás 'insim.wgões de U??zet jaogao, 
violasse os cli1·eitos de vossa mag'&Jtade Í111[p6?'ial, dct minlw sucb Cbugusta fiUza e dct 
ccw·ta consti~ucimial ela ononcw·ch'ia pm"ttt[jtteza; instrucção de que, como vossa 
magestacle Imperial sabe, e eu adiante notar ei, nao tardei em fazer o conve
niente uso . 

Pouco depois ele eu r eceber estas clet ermin.-aÇões ele v·o-ssa magestacle imp.eria:1, 
chegou a Vicnna o príncipe de Metternich ele volta ela viagem crae fôra .fa:oeiJ.· a. 
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Roenigs\varth na Éohernia, onde o decr eto pelo qual vossa magcstade imperial 
conferiu a r egencia ao senhor infante lhe foi levado p ela mesma pessoa que o ti
nha trazido elo Rio ele J aneiro ; vindo, poucos dias antes , o conele de L ebzeltern, 
por orclem cl'aquelle ministro; entender -se commigo e com o barão de Vil_la Seccw, 
sobre o que convinha q LLe o senhor in.fante fiz esse logo em consequenc1a da no
meação que acabava de r eceber. . 

F Grçoso foi então prestar-me a conGorrer , com o mell parecer., n 'aquella con
ferencia erp. que o conde de L ebzeltern pTopoz : 1. 0

1 
que o. senhor infante fizesse · 

e mandasse para Portu:gal uma. proclamação de que nos leu a minuta, conceclenelo 
pe_rdão aos st;~us inimigos ; 2. 0 , que, tambem ele Vienna, desse u.m:?. amnistia geral 
e mdefini{la; 3. 0 , qlle sua alteza, voltando a P ortugal, passasse ·por P arís e L on
dres . Oppuz-me, como então r eferi a vossa magestacle imperial, a quasi todas · 
estas propostas, }JOrque, nem me parecia que o senhor infante }Joclia praticar acto 
alg~ml ele govexno antes de ser installado na regencia com as formalidacles pre
scriptas_ pela constituição do estado, nem julgava conducente a proclamação que 
he quena que elle publicasse antes d 'isso, a qual daria· azo a que o commum elos 

omens acreditasse que stl.a alteza tinha r ealmente feito outras que algumas pes
~oas l~e attribuiam. Alem cl'isto, julguei que. seria muito imprudente fazer entrar 
c e subito em Portugal cinco mil r ebeldes que, poucos mezes antes, tinham tomado 
arm~s contra a soberania legitima e as ins-tituições legaes ; parecendo -me não me
nos _1ncr;mgn1ente a passagem elo senhor infante po1· París, por me ter prevenido 
0

..; v~scoucle de P eclra Branc'a, m inistro de vossa magestaclc imperial n 'aquella 
corte, de que muitos maus amigos ele sua alteza o estavam. ali espexando; j nl
ga~do eu, portanto, conveniente, p0r estas e outras rasões, que clle par tisse ele 
Trteste para P ortugal. Não agradou esta minha, ultima proposta a? conclé de ~eb
zeltern, que mé clisse que ficavam suspensas as nossas confer encias p eJo motrvo, 
ou sob pretexto, ele se estar á espera elo conde de Villn, Rea:l, que effectivamente 
chegou a Vienna em fin s ele outubro. 

A designaçfLo, que em L onclres se tinha feito, el 'estc aRtigo e bencmerito di
l)lomatico, para levar a Vienna as informações n ecessarias elo que se tinha pas
sado em Portugal e em Inglaterra, foi a mais acertada, porque, tenclo elle visto, e 
sa? endo ver, os acontecimentos que tinham occorrielo em ambos os paizes, nin
guem melhor elo que elle os podi a expor com verdade e clar eza ; tendo a escollia, 
~ne taml)em se fez d' este cavalheiro para acompanhar o senhor infante, o. cunho 
. a l?rndencia, porque ningucm estava no caso de elar ao mesmo tempo mais ga
rantias a todas as opiniões moderadas, ou fosse por não ter querido jurar em Por
tugal a_ constituição el e 1B22, ou por tel!' sustentado em H espanha os direitos e 
a constituição emanada ele vossa mag·estacle imperial. · 

. Seguiram-se, logo depois d~ sua chegada, as conferencias, p ara que fui con
vtdaclo, mas . ás quaes, por me p<~recer melhor ficar ele fóra, não a~sisti, e em que 
poncorrer am, com os diplomaticos austríacos e o embaixador inglez, o ministro ele 

_ortugal e o conde ele Villa Real, por parte elo senhor ipfante, tratando-se ali da 
vragem que sua altee;a devia fazer e ela sua ftltura conclucta, fnnda.ndo-se no ele
ereto pelo qual vossa magestadê imperüil o nomeára r egente. 
t · Entretant0 estava chegada a epocha em que haviam ele completar- se os des
hno_s de ~ortugal: íam realisar-se os projectos elo gabinete de Vienna, e já não 
ub'"Ia ~CIO ele os i:n~edir . _ó campeão elas liberdades portuguez:i~ n_a Europa ti
·. a deixado de ex1stlr m1.u ceelo para ellas , e para a honra e cligmdacle ele In
glaterra; a opinião do r esto dos collegas elo ministro Canning (que ainda por al
~un ·_tempo se c0ns·ervaram n0 gG>vemo) era já então ali annullacla pelo duque de 
D e~lllgton, defensor acerrimo ~o clespotis~o : Em Portugal

1
. a senhora iufanta 

: Izabel, que, apesar ele ser t1da pelo ]JnncqJe de Mettermch em conta de ?'e
)1 esentante elos ?'evotuciona?·ios d 'aqueUe 1·ei?w

1 
foi sempr e fiel executora elas ordens 

\ e vossa magestadB imperial; não }JCnsava já então, como ella disse, por occasião 
c 0 solellllle juramento do senhor infa,nte n·. Miguel em presença elas duas cama
~-~f senão em ver-se allifviadct ele. tem p eso supe1·io?· ás succs j o1·ças, que

1 
1·esignaela1 

"m za c~c~e itaclo po1· obed·iencicc1 e que, p o1· obedien cia , gostoscmwnte ?'estitzLia j e os 
~e118 lllimstros, possui clos dos mesmos sentimentos, punham jú então todo o seu eles-

. I 
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velo í!Úmente e'll conter ·em tranquillidade todos os partidos que as promessas 
feitas em nome elo senhor infante , e o prestigio que o acompanhava, }Jresagiavam 
que em breve ía clesapparecer. 

E scusado era, pois, pretender obstar ao peso irrt?sistivel das cousas; o trium
pho ela politica elo príncipe de Mettemich era completo ; o senhor infante, nas 
mãos d'este diplomatieo, tão dextro como sagaz, impunha a todas as opiniões na 
Europa; aos anti-constitucionaes de toclos os paizes mostrava-o elle_ com.o o prín
cipe, que. em 1823 ousára clebellar e soubera vencer a demagogia; aos 1mros 
r ealistas como aquelle que, para salvar a vida ele seu páe e rei, não duYiclára 
expor, em 1824, a sua; aos liberaes como quem, em 1827, _tj.n.hajuraclo a carta 
constitucional, clacla por seu augusto irmão, e pela qual se havia obrigaclo a ir, 
em nome d'elle, r egel' os seus estados portuguezes. 

Durante as conferencias pediu-me,· com instancia, o príncipe ele Metternich 
que fosse a uma, em que se havia tratar de um caso grave, e na qual a minha 
pxesença era necessaria. Prestando-me eu a isto, disse-me elle; n 'aquella r mmião, 
que, sendo o obj ecto principal de todas as antecedentes evitar que o senhor in
fante estivesse em contacto com homens imprudentes,. e clissuadil-o do projecto 
de passar por Hespanha, estava sua alteza tão obstinado n' esta r esoluçl:io, que, 
nem elle Metternich, nem o proprio imperador ele AtlStria, apesar ele todos os 
esfm·ços, tinham podido vencei-o; Yirando-se, depois cl 'isto, o príncipe para todos 
os que estavam presentes cop:t ar de quem lhes pergtmtava o que se havia ele fa
zer. Eu, que não vinha preparado para este caso, pü.de apenas r epetir de cór, e 
em substancia, a carta de que já faJlei, e que vossa mágestade imperi~a me fez 
a honra ~e escrever-me e enviar-me, pelo coronel ele l'Hoste, em 29 de j tmho, 
na qual me dizia e me auctorisava a clt:>clarar ct r·esohu;ão em qwe estava de 1·evoga1· 

' os podm·es que tinha dado ao senho1· i?ifante D . Miguel> se elle, cedendo ás Sttgges
tões elos j ctcciosos, v iolasse os di1·eitos de vossct rnagestacle imperial e os de~ ?'ainlw 
sua cm,qusta filhct, bern como a cadct constituci0?.2al ela rnonw·clu:ct po1·tu.gúezc6 j acres
centando que me parecia conveniente fazer chegar ao conhecimento elo senhor in
fante a r eferida cleclaraçao. 

Ooncorclanclo todos n 'isto, .fui a minha casa buscar õ origina1 das preditas in
strncções, que mostrei ás pessoas conferentes; passando logo à traclncção que 
cl 'ellas fiz em francez a ser escri pta }Jelo conde ele Mercy ele Argenteau, que fazia 
as ftmcções de secretario ; encarregando tambem ali o príncipe de Metternich ao 
barão ele Villa Secca e ao conde de Villa _Real, de communicarem immecliata
mente a mencionada declaração ~o senhor infante, a quem ella causou um assom
bramento em que eu ainda o achei quando, duas horas depois fui, como se tinh~ 
ajustado, ao ·seu q11arto, onde, depois de r epetir-lhe o que elle acabava ele ler, me 

_, expressei cl'este modo: ((Senhor, compxehenclenclo e desej ando faz er o meu dever, 
cumpre-me dizer tambem aqui r espeitosa e lisamente, que, se vossa alteza for pelo 
caminho clircito, ter -me-ha sempre ao seu lado, mas, se levar diversa vereda, pas · 
sarei para a outra banda». Apoz isto, e algtms momentos de silencio, o senhor 
infante, disfarçando mal as suas tenclencias e o seu desgosto r econcentraclo, tor
nou-me : «Pois bern) mcwquez) p cwti?·ei pa1·a Inglc~te?'?'ct . Qtte1·e1n nwis alguma cow
sa ?» ao que respondi: (< Que1·mnos que vossa altezct faça n~ui boa 'Viagmm>. Foi 
depois d'esta entrevista, cuj o r esultado eu logo COlJll!llmiquei ao príncipe de Met
t ernich, que clle, na visita que n'esse dia lhe fez o senhor infante, o achou docil, 
como aquelle primeiro minisü•o, MtTib1~inclo a si, e não ás instrucções que r ecebi 
ele vossa magestacle imperial, esta mttclança, o conta n'uma ca.rta ao príncipe de 
E sterhazy, appensa ao protocollo de uma das cobfe1:eRcias ele Vienna, na· qual 
todos os signatarios da r eferida acta foram ·testemunhas oculares ela minha, por 
aquelle primeiro ministro tão exigida, intervenção em similhante caso. 

De tudo isto dei, em seu devido tempo, parte a vossa magestade ilnperin.l, 
que se dignou approvar a minha conclucta. · 

Em 2 ele dezembro do mesmo anno de 1,827 escreveu sua magestade imperia-l 
e real apostolica uma carta a vossa magestacle imperial, dando os motivos por 
que não clevia ser publicada a carta r egia ele 30 ele agosto do mesmo anno, pel?' 
qual vossa _magestade imperial coarctou os poc~eres dados ao senhol' infante D. M1-
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guel, viiido Juntd edro esta .carta uma ele sua alteza, em data de 3 dà r efeHclo 
mez, com referencia á mencionada carta regia ele 30 ele agostb;. 

Em 6 ele dezembro partiu o senhor infante D . Migdel de Vienna para Paris, 
onde chegoü no dia 13 i e, apesar ela grande vigilancia elo conde de Villa Real, 
teve sua altezá rl' esta côrte freqti.erltes commmticações com alguns facciosos , 
dando tambem ali, nas pú.i.ticas que teve com o marquez e~e Barbacena, as maio
res demonstraÇões ele amor e r espeito a vossa ma~1estacle imperial. 

Em Londres, onde o senhor infante era anciosamente espentclli> pell:l duque 
ele. vV ellington, e foi r ecebido com a maior cordialidade, vindo em pessoa d her
t eu·o presumptiv~ ela. corôa ele Inglaterra cdmpr~mental-o. no s?u desembarque, 
ez-se, em 12 ele Janmro €le 1828, uma conferencia , em qtte estiveram presentes 
lo~cl puclley, ministro dos negocias estrarlgeiràs ele sua magestacle britannica, o 
Pl'lnc1pe ele Esterhazy, embaixador de súa mag:estade impel'ial e r eal apostolica, 
0 con~e ele Bombelles, ministro d'este soberano em Lisboa) e, por parte do se
nhor mfante, o conde de Villa Real, que sua alteza nomeárà em Vienna ministro 
elos negoeios estrangeir'os, e o ma1;qüez depois chlque ele P~~lmeUã, embaixador 
ele P.ortugal em Lonch;es ; ·accorclanclo-se n 'aquella conferencia (para a qüàll não foi 
CG>nv1claclo o minist1:0 elo Bra2iil) qli.e a Gran-Bretarlha facilitm•ia a cdnchisãG ele 
um . emprestimo qüe o governo pdrtüg·uez queria contratar em Londres, e não fi
Xarra. por emquanto o tempo em que devia r etirar-se a tropa auxiliar que man
clára para Lisboa i r eiteranclo':..se iJàr ~m n'esta ·conferencia os. votos j á n'outra 
expressados, c1~~ r eferidas potencias, para que vossa magestacle imperial desse por 
~ompleta a abdicação qtte tinha ~eito d~ corôa portngueza,· e par:a gue Portugal 

casse ele todo separaclb elo Brazrl; obr1ganclo-se as mesmas potencras a prestar 
0 seu anxilià púa que, p'dr meio ele um ~uste entr e os governos de PoTtug·al e 
c1o Brazil, se terminassem estas questões, e se r egulasse por um tratado a or · 
c em de successão entre os ·dbis ramos ela casa ele Bragança. 

2
. A 6 ele fevereiro partiu o senhor infante ele Londres ·para Plymçmth, e em 
2 do mesmo mez chegou à Lisboa. . 

Mas, emquanto o princi1Je de.Mette1:nich esperava confiadamente em Vienna, 
te as co usas . em Portugal. se fossem ~riginclo J?l~nsa e cavillos~m~n:e ao seu 

.· ' o senhor mfante D. lVltguel, ésqueCiclo elas hçoes que o archr-mmrstro aus
tllaco lhe tinha dado, e posto nas mãos dos seus partielarios zelosos, mas impru
dente~ , tra·tava, depois ele alg·uns dias , de dissimulação, ele r ealisar quanto antes 
0 proJ ecto que elles tinham formado. A vista d 'isto, mr. Lamb, que tinha s~tbsti
ttnclo sir William A'Court como ministro ele Ing·laterra em Lisboa, informando a 
~1la côrte ele tudo o que se passava desde o clia 26 de março em que o senhor 
Infante prestàu juramento em presença das côrtes, fez ele palavra e com energia 
~ sua alteza mpa representaç.ão contra o apoio 9.ue este p~·inciiJe ao mesmo tempo 
c aya aos facmosos ~ne qum,.ra.m proclamai-o rer e clestrurr a carta; e, vendo de
pors qne lhe era imFossivel levar a melhor cl 'aquelle partido, mand011 para Lon
~res 50:00? libras estedinlis q:w tinha traziclo á.,conta elas 200:000 provenientes 
b 0 empresttmo contr;a41.clo mediante os bons o:ffic10s de Inglaterra, para onde tam-

L~Jn. voltaram em 2 ele abril as forças que ele lá tinham vinclo, em 1826, para 
rsboa. 

b Em 12 do mesmo mez de abril Gle 1828 r ecebi uma carta do visconde ele Ita
. ay~na, datada elo dia 4, na qual este meu collega me prevenia de .que estava 
1~llllneute a usm~pação ela corôa de Portugal; tendo eu tambem poucos dias antes 
131 0 entregue de uma cai·ta que o marquez ele Barbacena me escreveu de l!'al-
1110llth· em 20 de março; na qual me dizia : «Parto para o Rid ele Janeiro, levando, 
el1il. .vez elas boas novas de que eu esperava ser portador, a triste noticia elos des
;~nos elo senhor infante D. Miguel, que está ele todo clominaclo pela facção de 
h ele abril ele 1824JJ. ~stas informações eram flmclaclas no que o marquez, ao 

c egar áquelle port'o, tinha ouvido a muitos portuguezes vindos de Lisboa para 
esla;parem ás violencias que j á ali se fazia.m. Desde aquelle momento r enovava-se 
a llcta em . que ·o serviço e as ordens ele vossa magestacle imperial me haviam 
~Ulnhpenhaclo : nada tinha muclaélo a face cl'aque1la questão : as instrucções ele 23 ele 
Jll o e de 3 ele julho autececlentes estavam em seu inteiro vigo~· i e, se até ali 
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cu tinha feito ilerv.iços que mereceram a approvação de vossa magestacle i~pe
rial, contrariando os planos feitos pelos seus adversarios, a imminencia do pengo, 
pelo clcselj.volvimento cl'este, era então mais mn motivo ele me pôr logo em campo 
para combatel-os . 

Não hesitei, pois, um momento em tomar esta resolução, e, vendo quanto con
vinha que eu não tardasse em effectual~a, quando os successos corriam com tant~ 
rapidez, logo no mesmo dia em que l'ecebi a carta do visconde . de ltabayana fLu 
ter com o l)rincipe ele lVIetternich, phra lhe communicar a tenção que tinha de Ih~ 
passar uma nota, pr!')veninclo-o de que, em consequencia elos factos ·ultimamente 
occorridos em Portugal e elas ordens que eu tinha recebido ele vossa magestade 
imperial, me era forçoso ir a Londres, para ali colher noticias mais promptas, e 
combinar mais facilmente com o ministro do Brazil n'aquella côrte, o que, em um 

·caso tão grave, nie cumpria fazer;_ ponderando, apoz esta participação, ao mesmo 
chanceller da côrte e estado quanto conviria, para, em tão grande aperto, se e~
cetarem ele prompto negociações na Grau-Bretanha, que elle, na r esposta á mi
nha nota, dissesse que a Austria reprovava o andamento elos negocias em Portu
gal, ·c que estava disposta a concorrer para o restabelecimento da boa ordem 
n'aquelle reino . Fez-se isto; e quando a resposta do príncipe, datada ele 16 de 
abril, estava já na minha mão, disse-me F . que o conde ele Lebzelt<;!rn, que só 
então soube esta circumstancia, aconselhára aquelle primeiro ministro que, a ~m 
ele iiupcclir qne cu, estanclo junto com o minisho ·ele vossa magestacle imper:al 
em Londres, ali estorvasse os illtentos da ,Austria, empregasse todos os meiOS 
pra~icaveis par:;t impedir a minha saída de Vienna. Com effeito, não tardaram eill 

vir procurar-me varias pessoas, entrando o mesmo conde ele Lebzeltern, as quaes, 
debaixo de clifferentes pretextos, procuraram desviar-me do metl proposito. O 
meu dever fez que eu não desse ouvidos a todas estas insinuações ardilosas. E1n 
17 de abril parti pam Londres, aonde cheguei no dia 22. Communicanclo logo_ ao 
visconde de Itabayana as ordens que eu tinha r ecebido ele vossa magestade nn
perial, e convidando-o tambem o:fficialmente para que me ajudasse a cumpril-as, 
respondeu-me elle honrada e corajosamente, em um o:fficio, que, n' esta1 como em 
todas as occasiões1 o conside1·asse disposto a clefenclm· os cli1·eitos e os intm·esses de 
vossct magestade irn:pe1·ial intimamente connea:os com os do Bntzil. 

Disse eu então, e digo hoje, que aquellas ordens, vista a grande distancia e!11 
qtle vossa magestacle imperial estava elo theatro elos acontecimentos, tinham n'esse 
ten;JpO o caracter ele inst?·ucções J??'euentivas i e, na verclacl.e, senhor, a vontade ele 
vossa magestacle imperial explicitamente cleclaracla n'estas suas disposições, era 
ele que o senhor infante D . lYiignel se convencesse ele que devia obedece?' áqtwll_as 
clete1"'1ninac;ões, e gor;eq·nw' o 1·eino ele P01·t~tgal em nome de vossa mctgestacle impenal 
e em confo~·miclade com ct ccm·ta constitucional, se?n a mínima· alpenu;ão, e sem cttten
de1' ct nenhum pcwticlo, mas sim e tão s6mente ao bem com1num, e á lei fwnclarnental 

'do estado. , Ora, tendo-se o senhor infante, logo que chegou a Portugal, poato á 
testa ele um partido, e atacando, quando ainda não eram passados clois mezes, .a 
soberania de vossa magestacle e a carta, é evidente que sua alteza se poz mani
festamente em opposição ás ordens qne eu era auctorisado a sustentar ; e, _em 
caso tão urgente, como poderíamos nós, plenipotcnciarios ele vossa magestacle Im
perial na Europa, deixar correr a sua causa á revelia, e não considerar como ]J?·e
ventivas as suas instntcçoés ~ Sem mendigar mais antigos precedentes, não tínhamos 
nós um mui terminante e mui 1:ecente, quando o conp.e do Ftmchal advogou, ~o 
congresso ele Paris, os direitos elo senhor rei D. João VI então residente no Braz1l, 
em virtude tle instrucçoes p1·eventivas que ali se julgar;m valiosas, mas que eraJll 
menos positivas que as nossas? Como poclia.mos nós, pois, sob o vão pretexto de 
ag-uardarmos novas providencias, ficarmos, emquanto cllas não chegavam, obser
vando impassivelmente uma serie· de factos cada vez mais offensivos a vossa roa
gestacle imperial, e que, por conseguinte, o não haviam (le fazer mtJ.dar ele :reso-
lução? . 

Unido, pois, como disse, com o meu hónrado collega visconéle de Itaba.yana, 
para melhor serviço ele vossa magestade imperial na execução dos seus manda
dos, julgári:tos conveniente qnc elle desse na côrte de Londres o passo que eu 
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dera ultimamente na de Vienna; convindo elie bem :1ssim em a1Joiar commig-o as 
relillamações energicas que, em nome de vossa magestade imperial, e por via do. 
consul geral do Brazil em L isboa, unico agente brazileiro que ali havia, entendi 
·que nos cumpria fazer - contra os insultos que lá de contínuo se faziam a vossa 
magestade imperial. Da minha saída de Vienna, bem como de todas as circum
stancias que acabo de referir, tive eu a honra de informar a vossa magestade im
p_erial em cartas de 29 de abril e 7 ele maio, dignando-se vossa magestade impe
l'lal ele approvar e louvar clepois est es meus procedimentos e os elo meu collega. 
~m 10 e 12 do mesmo mez ele maio, escrevi eu a vossa magestade imperial pe
chnclo-lhe, por minha parte, e em nome elo meu colleg-a, que não annui.sse á pro
post_a, que nós sabíamos que Inglaterra, França e Austria lhe ía.m fazer, de mandar 
~ ramha para Vienna; repetindo eu, em ! 9 ele junho elo mesmo anno, essas mesmas. 
lnstancias a vossa magestacle imperial. E muito ele notar, coino eu tambem então 
pouqerei a vossa magestacle imperial, que, ao passo que o príncipe ele Esterhazy 
approvava as minutas, que eu e o mei.l collega lhe mostrámos, das preditas recla
mações, e que lord DucUey, ministro dos negocias estrangeiros, a quem tambem 
as commtmicámos, nos dizia que ellas eram muito mais moderadas que as que 
elle tinha tomado ácerca elo mesmo obj ecto . e mu.ndado pai·a Lisboa, o duque de 
Wellington:, não poclenclo reprovar a fórma cl'ellas, desdenhava rucle e impolida
mente ela existencia elas nosjjas instrucções; sustentando, depois ele condemnar 
~ppa.ren'ternente o que elle favorecia na realidade, que eu e o meu collega não 
tniliamos direito ele intervir nos negocias internos de Portugal, o que, acrescen
~ava elle, avivaria ali o ciume qtle se tinhà de tuclo quanto vinha do Brazil. A 
lsto _résponclemos , que nós não fazíamos mais do qn~ os ministros ·elas outras. P?
tenclas cnjos soberanos não eram, como o. nosso, re1 de Portugal, onde a mmona 
dos habitantes era contraria ao bando que conspirava contra a soberania legitima 
e ~s liberdades publicas que ella restituíra áquelle paiz, não devenclo por isso reo 
~e tar-se que o expediente ele que íamos usar poclesse, em tal caso, excitar riva
liclacles . Bem que a obstinação natural elo duque fizesse que elle se não r endesse 
á fo1·ça cl'estas verdades, ajustou comnosco, e nós fomos obTigados a convencio
nar com elle,. que não executa.riamos o nosso proj ecto á vista da declaração, que 
elle .nos fez, ele que a Inglatel'ra e a Austria :iam fazer uma proposta no mesmo 
senttclo que a nossa ao ministerio do senhor infante D. Miguel, o que todavia 
nos não impecliu ele clirigirmos ao consul geral elo Brazil em Lisboa um officio re
~~rvaclo, pedindo-lhe que exigisse (como elle, antes ele receber esta recommencla
Ç~o , fez, e. depois continuou a praticar com o s<;Ju ~ostumac~o ~êlo) a reparação elas 
b eusas feitas pelo mesmo governo . a alguns subchtos bi'azileHos ; aconse1hanclo-o, 

em assim, na mesma occasião, a agúarclar prudentemente as clecísões ele vossa 
lUagestacle imperial em consequencia elo que se passava em Portugal. 

Entretauto publicava-se ali o famoso decreto de 25 ele abril , e appareciam os 
d:X:traorclinarios movimento~ cl'aquelle dia; não :podendo desde então duvidar-se 
. e que o partido elesorgamsad.or começava a agitar o vulgo em nome do senhor 
lUfante D . Miguel, com o intento de recorre1:· em breve á sobentnict elo povo, para 
estabelecer a desejada usurpação . A tranquilliaade de espírito, ~ o rosto sereno 
~ a~egre com que o príncipe ele Esterhazy Yecebeu est;:ts nova,.s, moskavam a satis
Lçao ele um homem que via que os successos corríam conforme os seus desejos . 

ord Duclley era apenas um resto honrado, mas impotente, do ministerio ele 
ll'. Canning. Bem via eu, portanto, e o meu collega que estavamos sós no campo 
c a batalha; mas não saír d'elle era um dever que não hesitámos em ~umprir. , 
in l'Para clar, em resu~o, tr~:na. icléa_ ~l,os expedi en~es ele qu~ desde logo julgámos 

c 18pensavel lançar ma o, chrei aqm em substanma o que t1ve a houm ele escre
Ver a vo~sa magestacle impel'ial em 11 ele maío. Dizia-lhe eu então, que, logo que 
:~ ~ o :'lSconde ele Itabayana tivemos · conhecimento do predito decreto de 25 ele 
c~ r~l , e dos casos notaveis que o acompanharam, procmàmos ·o ministro dos ne~ 
g@ctos estrangeiros ele Inglatena e o embaixador da Austria, aos qnaes cleclará
~os que, á vista cl'Glstas occorrencias, estavàmos, em conformiclacle das nossas 
rastrncç~ d . J · J J· • • J • • 

~es, ectcncLOS a Ctlr1g1r-n.os aos CLOlS governos junto aos quaes estavamos 
acredit J J· ll 1 · · L' anos, pecLLudo- 1es : . 0 1 a prompta retirada elos seus representantes em . IS-
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boa; 2. 0
, que, logo que se consmnmasse a usurpação, os mesmos governos des

sem pQr findas, nas r espectivas côr tes, as ftmcçõcs elos ministros ele Portugal que 
não reconhecessem a vossa magestacle imperial como soberano cl'este ~·e~P.; acres
centando qu(_}, pela nÇlssa parte, titl]J~mqs p fi~TIIC prP.positq de, no casq de se com
plet.."tr a usqJ.:pâção, prqtestarmqs publica o soleiDIJ,emente co.p,tra ella . .ç arra\a eu 
mais, na referida carta, a vossa ma~e~tacl~ imperial o que eu e o yisconde ele 
Itabayaqa 1inhamos, cqmq já disse? aconselhado ao consul geral elo :B,razil em Lis
boa; cli!ljei].clo,lhc que eu e o l1].Cl1 collega julg~wawos que era ip.clispensaycl enten
cler-IJ.Of3, P.-A toca:p.te á questão de que se trata, CO'J11 as outras legações brazileiras 
na Ett.ropa, a fim de as IJÔr em harmonia com as que efltavmn em VieWJ.a e em 
Lqndres; dando tambem conhecimento de tuclp p que, a sitnilhante respeito, s.e 
pass~va ás p.uctor iclaclps das províncias do l)razil a que:p1 elle poclef!se ser utd 
paTa o seTviço imperial e naçio'nal. 
· Taes foram as lll-eeliclas que e11 p.a~ticipei a vossa magestacle imperial na mi
p.ha lllencionada carta, e que; sem hesitação nem clemqra, e1~ e o meu cqllega pas
r:;ámos a executar, na perst1asão de qqe eram ~s mais adequadas ás ordens de vossa 
wagestacle imperia.l. Não julgando, poréw, qu~ , com isto; tin.hamos cab~lmente sa
t isfeito aos nossos cle>('lres, e, cpntanclo eu com a confia:q.ça que vossa magestatle 
imperial tinha em mim e com que, em todos ps tempo_s, ho:q.rára a fidelidade elo meu 
ser;viço, prevalecel).do-me b(3m assim ela vantagem que a lll-Ím e ao viscqnde de Ita
payana clava a circmqstancia de esta~·mof3 um·to elos acontecimentos, tqmei, de 
p.ccorclo com elle, a liberdade ele fa~cr franca e lealm,ente a vossa w.agestacle im
perial as cinco segq.iiJ.tes p~·qpo!'\tas : primeira, que yossa magestade imperial não 
declarasse a guerra a Pqrtqgal, não só por uma bem entendida ge:q.erqsiclacle con1 
fi. nação portugue?la, mas para não envolver o Brazil em uma queTcla, na qual a 
jllaior parte ela gentc1 nã.q vendo a q1~estão debaixo elo ponto d.e vista pelo qual 
clla eleve ser considerada, julgaria qti.e se trata.va sóme1rte de um atteJ.ttaêlo contra 
os di reitos ele vossa magestadé imperial c~lll-O r ei de Por tugal; segtUJ,da, q_q.e, en
tenclenelo nós qqe, mes:qJ.O n'aquella hypqtq.ese, o Braz;il não podi~ decorosamente 
deixar ele most~·ar-s~ rcsenticlo d'aquelle desacato, no& parecia que a .demoiJ.stra
ção mais propri~ q1~e elle em tal caso podia fa.zer seria a suspeJ.tsão ele certas 
relações comme~:ciaes muito vantajosas t~quelle reino; obscrvarrclo, pqrém, -a.o 
:p1csmo tempo a vossa magestacle imperial quanto convinha qu~ as duas c~maras 
legislativas tivef;lsem a iniciativa el'ef\ta medida, para que se visse q11e ellGL era a 
expressão ela liVTc vontade ela representação nacio:qal elo Brazil; terceira, que iln
portava que vossa magestade imperial se co~servasse ji.Tme e inabalavel ém não • 
peder os seus direitos á corôa ele Portugal, senão em sua augusta primogenita, e 
isto só quanclo lhe co:q.stq.sse qqe a legitima auctoridaele el e vqss~ magest'q,de i111· 
perial se achava co~pletamente restabeleciela n'~quelle r eino, assim e qa mesma 
f:'Orte que Lqiz XVIII coJ.tsegLlin reintegrar~se nos seus direito&, apesar de estar 
n'nma posição mt~tq menqs favoravel que a de vossa magestade imperial; quarta, 
que era ~ui convenieJ:~.te que vossa mag-estacle imperial usasse ela npior dissirou· 
lação com os ministvos estr~qgciros r cs iclentes no ~i o ele J aneiro, :r:q.órmcnte coro 
os de Inglaterra e d~ Austria, o'S quacs não clcixariqm ele :~;eceber ordens para 
~andarem o a:q.imo cl~ vo~:~sa magestade imperial-, e talvez pa~:a o irj.duzircm a fa
zer concessões ao senhor infante D . 1.\iigtlel, ~ a mandar a senhora rainha D . 1.\'Ia
ria II para Vienna; qtúnta, que vossa magc~tadc impe1:ial devia rejeitar o conse
lho, que provavelmente !\C lhe daria, de fillQS titnir a si1 COmQ tutor legítimo d.a 
mesma senhora, !SUa mage13tade impei1ial e ~:cal a1Jos tqlica ou sqa magestacle bn
tanp_ica; acrcscent~ndo .eu ~ este meu parecer, seguido pelo meu collega, que 
vossa magcstacle 1mpenal tiltba em lorcl Beresforcl um dos seus mais declarados 
inimigos ; que a& rêlações d'e:;te antigo · chefe elo exercito portuguez com rouit.n 
gente grada ele Portugal, e com o duque ele W ellingtoJ:!., fa.ziam tanto mais tem1· 
veis os r esul tados clp. sua Jllfl.ligna infl uencia ; qac o mesmo Ber esfor cl estava, ba 
muito tempo, intimam~nte ligado com o príncipe de Esterhazy, o qual, pelos seus 
principias e pclor:; elo seu governo, não pouparia cliligencias pam ver se podia fa
~~1' cair a carta pela qual vossa magestade jmpcrial tinha restmu·ado as liberdades 
publicas portl1gucza.s; que o partido que ambos eJles queriam auxiliar em Po r tn-
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g~ es~ava dividido em duas fracções, ambas perigosas; uma, á testa da qual se 
ac ava F., quasi toda composta de homens sem sizo e violentos em paixões, sendo 
0 ser;thor infante D . Miguel chefe ela outra, menos exaltada, e da qual faziam 
~.:rte algt~ns sujeitos que d 'antes llasf;avam por homens ele juizo. Por aqt1ella occa
Stao referia eu, em me1:1 nome e 1-10 do meu collega, a vos.sa magef;tade imperial 
que~ chu-ante estas circumstancias, não desse · por compkta a sua abdicação ela, 
coroa de P ortugal , nem mandasse sua ang·usta filha pãra a E uropa. Lembrava 
mos-lhe, ao mesmo tempo, a nomeação de uma regencia, fundada· no artigo 94.0 

~a carta constittlCional portugueza, a qual, se:rvindo de centro á fidelidade, e ti., 
~anelo its c~rtes est:rangeir~s o prete4to ~qe e~as t9mavam :para cobrir a sua con-
escendencla com os deseJOS do senhor rr.tfante

1 
exercesse a poder real em nome 

~ ~egunclo as instrucções de vossa mag(O)stade imperial, mas, em negocias l.1rgeu~ 
es, sem clependencia ela sua po;;terior e r egia approvaçfio; cljzencl'o juntamente 

{ue, ~evenclo ~star ttlClo preveniclo para o caso em que, por effeito ele alguma feliz 

1entat1va, os defensores elos direitos ele vossa mag-estacle im1Jerial em :Portugal po
c essem entrar n'este r eino, conviria m1tito que vossa w.agestacle imperial, como 
soberano d 'aquelle estado, declarasse que clava outrosim por suppriclas toclBJs ~ 
~u~esquer fo:rinaliclaeles, em virtuel~ elo po.cler cliscricioqa:rio que lhe comp~tia pelo 
~ 

1 
4 .. " do at"tigo 145. 0 da r eferida carta~. finalm,ente observámos a vossa mag~?S• 

ac e Imperi[l;l, que, comquanto n'aquelle temiJO clirigissemos um officiq ao gover
naclor da lVlac1!3ira, incitando -o a conservar aql1-ella ilha Dfl. obecliencia a YOf;sa ma
gestaele impe1•ial, nem l)Or isso estavamos r esolviclos a m.ap.dar para aquellas aguas 
a fragata ]zabel) a fim ele apoiar tão importa.nte rQcom,Plendâção , ·corno natural
:e~te l~IJJ,brava1 porque a extrema pruclencia com que de~ejavaJ_TIOS proceder, e 
se filme Intenção e:rp. que estavNamo~ ele nã~ P!'OV?c~r, antes rrnp ~cln q11anto p0des
obmo~ o prog:·esso ela usurpaçao, ~ao pe_rm1ttla s1milhante .exped1 ente. Cum1Jr~-me 

~etvar aqu1 a vo:;;sa magestacle 1mpen al, que, se aquella :p1esma ftagata fo1 de
tOl s mandada, por mim e pelo visconde ele Itabayana, para a ilha Terceira, não 

Ollve n 'isto animo hostil, ma!'l sim e tão sómente um sentimento ele humanidade, 
com.o logo erttão provaram as i:q.strucções que se deram ao commandante e que 
~Qs commlmicámos a vossa magestacle imperial, e depois evidenciaram os facto s ; 
.endo, sem duvida, que, se este vaso de gtwrra fizesse mostras de querer prote

f er qualquer movimento contra a l~stupação, toclo o archipelago açoriano se teria 
rantaelo. Mas, a ' f);agata IZabel foi expedida para a r eferida ilha com o só fim 
: e salvar a seu bàrc1o (o que felizmente não foi necessario) as pessoas que cor-
1.~s1sem risco ele serem persegtúclas pela sua fidelidade a vossa magestacle impe
L~. ' como ainda . e:Q.t~o faziam os navios ele g~wrra ..inglezes surtos no porto d_e 
~sboa, e até hoJ e o têem constantemente pr:at1caclo os francezes, sem que de sr

nnlhaiJ. te acto,'cle. compaixão tenha resultado a menor des intelligencia. 
Cabe aqui, senho~', tocar uma questão incidente, mas tão importante e tão li

~ada com o assumpto ele que sE} trata, que peço licença a vossa magestade impe
~~~~ para desviar cl 'elle, po~' alguns instantes, a su~ atte~ção . Sendo p~1blico e no
• 110 q:ue a personagem a quem vossa magestaéle 1mperral confi~tra ultrmamente a 
~ ~g:encta ele Portugal queria., contra direito ~ justiça, apossar-se da corôa e des
_nnr a constituição d 'aquelle veino em despeito elos seus solemnes e r epetidos ju

lalllentos, como era possível que o JI).inistro brazileiro em Londres entreg-asse então 
:s C?lillmissarios elo senhor infa:q.te r egente n':;i,quella côr.te as som.mas que vossa 
d a?estade im1Jerial, na convenção que fez com 15eu augusto pae, se obrigou ã 
t"al, por parte elo Brazil, para pagamento do cliv~dendo e amortisação elo empres
~mo ~e Portugal? Aquelle pagamento; GOm o qual vossa magestade· imperial for-, 
u~e~·la a qu~m invadia o seu poder os meios neces~a-rios para o aju~ar, não seri_a 
Ç Ieconhecimento ele facto cl'esse mesmo gov!'ll'no mtruso, em mamfesta opposr
v ao .com as intençõe·s, com as ordens, com os ch):·eitos e com os inter e-sses de· 
q ossa magestade imperial? E pocleriamqs nós, seus pleuipotenciarios na Europa, 
t ll:, como era elo nosso dever, nada poupümos para cumprir com umas e susten
c~1"l~s outros, continuar a satisfazer, contra os principias jurídicos que no mundo 
alVt ls ... aclo r egulam n 'este caso, e em prol de quem violava as leis para usurpar 
" Cütoa, cstiiJt:llações resultantes ele uina convenção feita com um ·r ei legitimo? 
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Que fez, pois, o visconde de Itabayana de accorclo comnügo ? O que aincla h~j e 
entendemos que era elo seu dever, suspendendo os pagamentos de que se trata. 
Fmdtts ctwn 1·ege initwn extenclittw acl 1·egern 1·egno ptblstt1nJ non acl1·egni invaso1··ern. 
Foi n'estas 'palavras ele Gro<;io que eu ftmclei a minha opinião . Qmvnto, porém, 
aos interesses dos portadores, com os quaes q Brazil nada havia contrataclo, lit 
estavam em poder do senl;wr infante D . ~Iiguel as hypothecas, e na m~LO cl'elles 
estava, sem duvida, usar do direito, não menos incontestavel, que tinham de se 
faz erem pagar sobre ellas, elo valor elo capital e elos juros, conforme o ajuste que 
tinham feito. 

Se o mesmo zêlo com que. até ali eu e o visconcle ele Itabayana nos tínhamos 
conduzido fez g_ue eu conviesse com o meu collega n'aquelle expediente, um sen
timento ele dehcacleza levou-me a declarar a vossa mao·estacle imrJerial, na car.ta o , 
que tive a honra de escrever-lhe em 12 ele maio elo mesmo anuo bem como no ' . officio reservaclo que, na mesma data, elirigi ao ministro elos negocias estrangei-
ros, que eu tomava, em tuclo e. por trLdo, a responsabilidade cl'aquella medida .e 
da r esolução, que tambem então se acloptou, ele applicar os fundos depositados na 
leg·ação elo Brazil em Londres, e que vossa magestacle imperial tinha herdado elo 
seu augusto pae, ao sustento dos emigradqs pOTtugLwzes e á clefeza elos direitos 
de vossa magestade imperial como soberano de Portugal. Tambem, na mesma 
carta para vossa magestacle imperial, r elatava eu o Cftle, no tocante á suspensão 
dos pagamentos elo emprestimo portuguez, se tinha passado na conferencia que, 
sobre este a3s umpto, t inhamos tido com o duque ele Wellington, o príncipe de 
Esterhazy, e os lorcls Stuart e Strangforcl, nas quaes arpoiibmos aquella deliberação 
em 1;asões que elles não poderam r efutar. · 

Voltando agora ao proposito ele que me desviei, digo que concluía eu aquella 
carta communicanclo a vossa m.agestade imperial que já então alguns dos nossos 
contmri.os, querenclo aterrar-nos , começavam n dizer-nos, com ar ele quem n~s 
fazia uma confi.dencia, que varias pessoas entendiam que não eram certos os elr
reitos de vossa magestade imperial á corôa de Portug·al; ao que, n' es tas conver
sações particulares que comnosco tiv<:)ram o duque de W ellington e o príncipe de 
Esterh~zy, res1)ondi elesembaraçaclamente, citando, entr e outros exemplos, os do 
senhor D. Affonso III ele Portugal e Henrique IV ele França, do qual o grande 
publicista francez mi' . ele Saint-Real disse ((La ligue ne lui opposa cl 'autres obsta
eles que sa r eligion, et j amais le vice de la perigrinité>> , quer clizel' a qualidade 
de estrangeiro por ser rei elo Bél:\rn que perteneêra á França·; observando eu de
pois, que, se um direito funéLaclo n'uma lei successoria, e reconhecido por uroa 
nação inteira e por todas as potencias, podia clois annos depois ser postergado 
por um l)artido nas monarchi.as hereclitarias, eu não via motivo de se preferil'eJJ1 . 
estas ás elcctivas; e admirando, n'esta r evelação que se me acaba~a de fazer de 
um segredo que toda a gente ha muito sabia, a paciencia ou, para melhor dizer, 
5mpassibilielac1e, de que eu não podia ser quinhoeiro, com que aquelles dois bo· 
meus de estado, amigos da ordem, me fttllavam de uma tão grande e t?i.o clara 
anomalia. . 

Quando isto se passava, já o senhor infante D. Miguel tinha posto o sêllo ~~ 
sua usurpação, convocando, pelo seu decreto ele 3 ele maio, assignaclo com a 1'tt
u?·íca 1·eat e contra as disposições expressas ela carta, um ajuntamento, que esta 
lei das leis taxa ele r evoluciDnari.o ; chegando, n 'esse mesmo tempo, inesperacla
mente ii Europa o decreto pelo qual vossa magestacle imperial dava lJor completa 
a sua abdicação da corôa ele Portugal e:p1 favm· ele sua augL1sta primogenita, e 
declarando o senhm; infante D . Mi.g·uel regente em nome ela mesma senhora . Este 
decreto era. mais uma prova ela má fé e ela ancia com que os ministros elas c6rtes 
protectoras elo senhor infante, tirando partido da distancia em que vossa mag·es
t aele imperial estava elo theatro ela intrusão, persistiam no s'eu intento , e con;te~~~ 
vam: a obter éla generosidade e natural franqueza ch~ vossa magestacle imperial 
successivas concessões tendentes aos fins que elles se propunham. Era, poré~l, 
evidente que não podia ser ela intençrio ele vossa magestade imperial que as chs
posições d'aquellc decreto dirigido ao senl~or infante D. Miguel', como seu log:ar
tenente, governando o reino ele Portugal om nome ele vossa magestacle impcnai, 
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f Cl!U conformiclac~e elas suas .orclens, fossem publicada~ n'Lm~a conjuJ?-ctura em que, 
.o~ge ele procluzmom o effmto que vossa magestade 1mper1al desepva a bem ela 
bal~a e· elos portugtlezes, lhes podiam ser prejucliciacs, elanclo azos à que a r e-

ellia?, que rompêra as instituições, desse o dador d' ellas por desarmado da so
bbr~ma, cl'este reino, emquanto o mesmo decreto, I'atificanclo as antigas bases da 
a d1cação, e ligando com isso mais estreitamente a acção elo governo de' sua al
teza, era um documento condemnatorio elo seu proceclimento. Acrescendo a isto 
qtl: aqueDe seu decreto tinha provocaclo, nem podia deixar ele cltesa:fiar, a clecla
P'tÇ:o, . que immecliatamente fizeram os r epresentantes ele tocl~s as ~o.tencias em 

o r tugal, ele haverem, por aqnelle facto 1 cessado as · suas r elaçoes offimaes, r esul
tando ele todas estas circumstancias qHe o governo ele Portugal, quundo em maio 
se r ecebeu na Europa o precitado clec.r eto ele vossa magestacle iinperia.l, j<í não 
:~·~ a aclmi:uistração á qual vossa magestade imperial,· em ma\'ÇO antececle:o.te, cli
\1glll as suas paternaes providencias, pela conversão elo regente ele clir <:}ito e:pJ. r ei 
~e facto, sendo portanto inclubitavel que aquelle complemento ela abclimição de 
vossa magestacle imperial se devia r eputar .nullo por não subsistirem as l)r emis
l>as em que elle se ftmdava, assim como, pelas mudatnças supervenientes, toda e 
J ualquer r,onvenção ficava sem effeito. Entendemos, po is, á vista elo que acabo 

e refe1·ir, que clevütmos demorar u communicação, que se nos ordenava, cl'cste 
clecret0 aos governos junto aos qúaes estavamos acreclitaelos, até que vossa ma
gest~Cle impexial, informado elas novas occorrencias, resolvesse, com perfeito co
nhecimento ele causa, o que, a tal respeito, cleveriamos fazer; prevenindo ambos 
11

1
ós entretanto as outras leg-ações bra.zileiras cl'esta nossa resolução, a fim ele quo 

e las seguissem o mesmo r nmo. Tudo isto tive eu a honra ele levar ao conheci
ll:le~to ele vossa magestacle imperial em cmta datada de 23 do referido mez -ele 
llla10. 
, .N'esta mesma; carta preveniü eu tambem a vossa magesta:cle imperial de que,. 
a Vlsta ele tão graves acontecimentos e ela attitucle que, a respeito el'elles, haviam 
tomado todos os g-overnos · ela Europa, era forço so que, no augusto nome ele vossa 
~agestacle imperial, na sua c1ualidacle de r ei ele Portugal, elirig-issemos, como, em 

· ~o referido mez de maio fiz emos, á nação por tuguel1la, um protesto contra a usur
P~çao elos direitos ele vossa magestacle imperial, contra a nã~ menos temeraria c 
;:olenta· suppressão da carta clOnstitucional acceita e jurada n'aquelle reino, e con
t~·a a convocaçf:io illegal e insic~osa elos antigos, e, l)Or aquella lei, já abolidos 

es e~tados ela mesma monm'ch1a. · 
h . Tendo-nos, por este mésmo tempo,_ constado que sir F recleTico Lamb, ex-e.rn
d atl~ador de Inglaterra em Lisboa, communicando ao seu governo aproxima vinda 
tt~O' F. p~ara Londres, como rep1:esentante cl?, gove1:no ele facto ~stabeleciclo em Por-

oal, fora ele pal'ecm· c1ne o chto agente nao clev1a ser 1'eceb1do, a fim ele ver se 
l)or este meio se podia faz er recuar a r ebelliã.o, clirigiu n' esta ocoasiã.o o vis
lonc1e ele Itabayana, com intento ele r eforçar este parecer , uma nota a lord Dud
be~, que ainda então era ministro dos negocias estrangeiros ele sua magestac1o 
(tannica, peclindo"lhe que fiz esse a r efericl::tJ manifestação. Com effeito, logo no 
e ~a 27 elo mesmo mez ele maio se expediram, por ordem cl'este ministro, instruc
~~es a sir Frederico Lamh, nas quaes, approvanclo-se a éleclaração, ·que elle co:o.
·~0 nctamente com os se11s collegas fiz era, de haverem e<essaclo as suas :relações 
c m 0 governo ele facto elo senhor ínfunte D. Miguel, e orclena,nclo-se q_ue iizesse 

0 
Onstar que, comquanto sua alteza se não tivesse até então cleclaraclo ~·ei, bastav~L 
que lJOr ultimo tin!ha occorriclo em Portugal, para fazer com que ne)ll. F., nem 

~~~lq~er outi:o agente de sua alteza fos se recebido pelo governo inglez. Esta cle
snb~çao. offi?1al, que, ela parte. ~le l~rcl Dudley, ~os commm~icou n2r. B.achauso, 
8 

secr etar10 ele estado elo muusteno elos· nego01os estrangmros, nao f01 tomada 
t e:rn .grande di'fficulclacle por causa ela cliscorclia que entã:o reinava no gabinete bri
v~~lco; sendo ella, se não a ultima, ,uma das clerracleiras deoisões elo refer ido go
; t no que. pr?moveu e assignou aquelle mil!1istPo. De ü~clo isto dei conta a vossa 

agestacle impe:rial no mesmo elia 27 ele maio. . · 
v Voltando a Londl'es, depois ele uma pequena e:xc'ln!são que, em serviço ele 

Ossa m.agestacle imperia.l, fui o1Jrigac1o ~• faz e1· na Allemanha, soube elo movi
DI 
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mento que, em favor dos direitos de vossa magestade imperial c ela cark'l. consti
tucional tinha em 17 ele maio rebentado na cidade elo Porto. H aviam os chefes 
elos corpos que formavam n guarnição d' esta cidad.e inspirado, pQr un1.. ilnJ?ulso 
natural em animos briosos, aos seus solcládos esta valente prova da sua fidelidade 

. aos seus jm·amentos, em que nobremente vieram tomar parte mllÍtos portuguezes 
que estavam em Inglaterra; mas, não t enclo aquelles defensor es da boa causa, 
traçado úm plano para a execução ela sua grande e ousada empreza, contr~ a 
qual se combinaram, em favor elos seus contrarias, todos os accidentcs c circmn
stnncias, entrando a ele uma re,gencia collectiva e ace1Jhala, c o bloqueio, aconse
lhado e promptamentc reconhecido por Inglaterra, que a intrusão mandou fazer 
para impedir a entrada ele soccorrD ele gente e de munições na foz do Dmu-o, tuclo 
isto fez que aquelles bravos campeões da legitimidade, apenas senhores elo ter
reno que pisavam, julgassem uecessario fazer alto no meio da su~ marcha sob1:e 
a capital, a fun de se reforçarem com os corpos que estavam em movimento . J\IIa.IS 
quatTo marchas teTÍam apoiado uma sublevação infallivel em Lishoa, e a aucto
ridacle ele vossa mag.estade imperial seria mantida e a tranquilliclade ele Portugal 
assegurada; aq11elle alto, porém~ n'uma, similhante empreza, devia equivale:· a 
uma derrota; e, ainda quanclo a rasão e tantos el\:emplos o nã.o tivessem predito, 
assim o provaram os aco)ltecimentos1 sendo o resultaclo d'isto uma retirada, yor 
meio ela q1lal aquella <valorosa gente, bat.endo· sempre c nã.o sendo mmca batida, 
foi comtudo obrigacla, pelas circumstancias, a .clei;s:ar o solo patrio, aco mpanhan
do-a, como unica consolaÇão no sel.l çlesterro, um clenoelo não vencido c uma :fi
delielacle sem nodoa. 

Emquanto isto se passava .em Portugal, estava, na fórma elo estylo, o visconde 
de Itabayana, como ministr0 da família, dírigindo a lcgaçao portugueza em ~on
dres na ausencia temporaria elo m.4trquez cl,e Pahnella, que tinha ielo pa1•a o Port~ i 
e este encargo, que o agente nEi.o l:ecebido elo senhor infante D . Miguel em vao 
lhe quiz tirar , dobrando o seu dever, sem comtnclo poder ·augmentar o seu zêlo 
no serviço ele vossa magestacl·e imperial, foi mais um motivo para que elle, n 'estas 
circum.stancias, tomasse as meclidas necessari.as pa.ra animar os leaes !'!Sforços da 
junta que, em nome de vossa magestade imperial, se estabelecêra no Porto, e ?5 

dos animosos guer1:eiros que, nas margens do Douro e nas elo lVlondego, se- arns
cavam á moi·te para sustentarem os direitof? e as instituições ele vossa magestacle 
imperial, a quem tíve a hom·a de informar successivamente ele toclos e1>tes factos 
em cartas datadas ele 21 ele jtmho, e ele 5, 14 e 18 ele julho elo mesmo anno ~c 
1828. Quatro dias depois ele eu expedir. esta ultíli4'1. carta, escrevia, eomo depoiS 
soube, sua magestade imperial e r eal apostolica .a vossa magestacle imperial Ull)a, 
na qual, depois de lhe dizer que o senhor i~aute D . Miguel consum.mára a usur
pação ·apesar e a desp eito das representaçõ.es doi> ministros elas diffe'!'!:mtes poteu
cias, mas que, não obi;itante isso, elle imperador da Austria esperava ainda fa~er 
tríumphar a causa ela senhora rainha D . JYia.ria II, se vossa magestaele impen al 
confiasse n 'elle, que então lhe pediu: 1. 01 que não r evogasse a sua abdicação da 
corOa ele Portugal, e que assim o fi~esse col),star ofli.cialmente pelos seus repre
sent..'lintes; 2. 0 ~ que pozesse os direitos cl 'aquella senhora debaixo ela protecção das 
potencias da Em·opa; 3 . ~, que fi~esse e:ffeituar o casamento da mesma rainha coJJl 
o senhor infante, conservanclo a este na regencia elo reino ele Portugal, e dando
lhe, logo que se vel'ifi.casse o sett consorcio, o titulo ele rei. 

Os acqntecímentos seguiam-se á vontade elos gabinetes ele Austri.a e ele Ingl~
terra. O decreto que clava por completa a abclica~ão, que vossa m.agestacle irope-. 
rial condicionahncnte fizera ela corôa ele Portugal, tinha, como depois me constou, 
'sido remetticlo clirectamente a sua magestacle imperial e r eal apostolica; sendo, 
por esta mesma disposiç1í.o, conservado o senhor infante na regencia; a usmpaçâo 
estava consummada, e acabavam de frustrar.se os trabalhos e diligencias que se 
tinham feito para combatel-a. Esta serie não interrompida de accidentes favol"a
veis ao.s gabinetes de Inglaterra e ele Austria deviam naturalmente animal-os a 
pretenderem obter ele vossa magestade imperial a sancção de tudo quanto _sua 
alteza tinha feito, o que, para complemento dos intentos d'~lles , era o ultiD1° 
passo que d€sej avam e 1wecisavam dar; e a vinda, qne elles tambem, e por ignaes 
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estratagemas tinham conseguido, da senhora rainha D. Maria li para VieÍma, era o 
:ee~ate 0~1 fecho ela sua obra, visto que vossa magestacle imperial e sua augusta 
primogemta ficavam por isto na impossibiliclaele ele fazm·em a menor O]Jposição 
aos seus contrarias. Em tão apertado lance o nosso dever não era felizmente equi
voco. Em outras circumstancias difficeis, a nossa rasão e a nossa conscieJ1cia· ti
nluum sido sempre as nossas conse.Jheiras na interpretação cbs ordens de ~ossa 
n:;ag~estacle imperial; e, n'aquelle caso em que se ía decidir, sem appel~ação, utpa 
tao Impo~-tante questão, bem podíamos prever as suas r ectas inte:p.çõ·es. Yossa ma~ 
testa~le Imperial, prudentemente clnvidoso do moclo pelo qual q sen)tor ip.fa:p.te 

· Miguel se haveria no desempenho da alta missão que, a i~~tancif!<s de :J:ngla
terra e Austria, Jh~ havia confiado, j á em fins ele 1827 tinha mandado o· marqu13z 
e:e Ba~bacemJ, à Europa, encarrega1~~o-o de e~igir d~ ambas aquellas potenpia13 p,s 
x_aranttas necessarias 9-ue a rasãq e a q~a fé lhe dav?'m q clipeitq -~e ~~equcre:ç. 

qtle]Jas duas potencras, attenclenclo eiJ.tao, comq deviam, a esta tao JUSta re
clamação, tinham proposto, comq base cl'aquellas fianças, a celeJ)l'açãb ele U:j.U 

pacto de familia em cüjas condições ellas tinham convindo. O rp.arquez ele Bar
bacena, voltando ao Rio de Janeii·o1 ti~la sido portador d'aquell~ projecto, aCOJll;
panhado elas mais positivas seguranças, dadas pelos referido ~:? governos, ele que o 
senhor infante D. lVIiguel Ij.ão e")fce.cleria, J.ta referida r egencia ~.ue lhe fôra · con
~ada, os limites elo poder que yossa magestac1e imperial lhe l1-ayia generosamepte 

elegaclo ; e foi pela promessa cl'f'lstas garantias (]_ue vossa 1pagestacle imperial 
~onsentin em mandar q, rainlp pa~·a VieRJla. Eu e à visconde ele ftabayana; qu~, 
nahenclo tuclo isto, víamos que aqueDas pro:rp.e~sa;:; n~R eram, ap,esar ele todas as 
a oss~s reclamações, cump1-·ida~, e que o estaclq das causas em Poftngal ía ele mal 
F' pe10r,_ entendemo~ que elev1amos a ~odo o cu~to I)lallograr q J:q.tetj.to _dos. qu~ 
'to malignamente tiiJ.b~m ~urprehep.chelo a P,oa fê de vossa mage~tacle 1mpenal. 

c Tendo-me vossa mage~ta;cle imperial p;revepido, IJ.a cm·tà com que me hon1:o:u 
h m _14 de julho elo mesmo an,no, ele qt~e à fragata em que viu4a sua augusta fill:j.a 
a avJa de tocar em Gibrp.ltar, para que o mp.rqu!'lz ele :J3arbace):).a1 qu~ aCÓI)lp!'t'nhava 
qllella princeza, podesse ali ' colher :p.oticías ·elo anclatnep.to ·elas c ousas en1 Portu

g:' e da concluctl} él.a~ potep.cias, mórniente ela Austria, a e13te respeitp, Precau
{;0 que vossa rnagestaele irnp§rial túl)lá:ra GI)l cop.sequep.cia da iuformaçã·o que Q 

h,e~rn~ marquez _veJ:halmen~e Ih~ c1era1 elo ~ue souq~ra no encontro q~e, ao ~m · 
arcar para o Rw ele Jal}mro, tivera çm Falmouth com o COIJ.cle ele V1lla Flor e 

0lltros · " · d t c1 t · c1 l"b · a . portuguez~s que el).tao começ~vam a~ es eq:ar;_se a papa, e 1 Em81~1I!-e . 
aolequerer, em v1rtude ela~ onlens e 2nst1•ucçups p1·eve12.twas ele que e~tava mumelo1 
' . referido marquez? que nã.o prosegui,sse para Vienna, el ou regressasse com a 
~~tnha ao Brazil, ou a coueluús~e á ilL1a ela Il~acleíra, unica part(;l c1q t erritorio pop · 
be~llez que, como p0r u:n ofrj.cio elo go-v:e~·nac~o~· cl'acmella ilha acab,ayamos ele i'lac 
har, se con]'leryava qpecheJ.:!.te á ,soP.!=lrama legttJma. ApprovaiJ.clo Q VIsconcle ele lfa~ 
a:zana esta resolução ~ querel).dO ter parte I).a minl:J.a r esponsabilidade, dirigimo~ 

hos, em commum
1 

ao rnarquez ele Bm·bacena um officio n'aquelle sentido, ele 
qlle :B • • • . 
. Ol pol"tador o tão aapaz como ~elo~o e probo l1clefonso LeqpoWo Bayarc11 
(lle, tendo pouco [!.p.te.s prestado, tambem por i~tervenç~o min4a ~ elp meú c.ql~ 
s~ga, outro valioso serviço a vossa magestade impe~·ia~ na nego.ciaçEJ,.o elo seu ca~ 
dellento com a pri!fC(}za Ame:J+a ele I,eu~4tenberg, logo no mesmo dia cl'aquella, 
Ped?eração saíq, H'um ):)arco mo;y-ido por vapor, ele Londres para G.ibraltar; ex
.Au ~n~lo eu e o _meu col~ega, em 15 N elo mesmo _niez ele jttlh?, m~ offi.c.io lev:a~o P?F 
dosgllsto ~e P~1va, aclc1Jclo á legaç~o elo lh·azil na sobredita corte, ao mm1stenq 
Pon ne~·?cws estrang,eiros, informando-o elo passo qtw acabavamo~ ele dai·, .e res: 
cou s~bihsanelo-nos por elle. :N~o me contentando com isto, julguei qu.!'l tambem 

170 
171llha que eu . partisse immecliatamente pmm Genova1 que era q porto onde 

o-u s~a magestade· imperial, na f? Ua ll).0I).Cionac1a carta, me tinha dito que sua au
:o s a ~ll1a havia ele elesembar~ar; a fim ele que, IJ.? caso em qu:e o offi.cio _ili~·igiclo 
di .malquez · ele Barbacena o nao encontJ:asse ·em G1b11altar, eu Ylsse ~e podia Impe
Pt: a prosecução ela viagem ele que se tl·ata, decisã-o que igualmente mereceu a ap~ 

0~'ação do visconde ele Itabayana. · . 
Sabencl~, por esse mesmo tempo, eu.e este meu prezado colleg·a, que, convindo 
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n Austria com a Inglaterra em que esta enviasse junto a vossa magestadc impe
rial lord Strangforcl, a :fim de comeguir que, a troco de novas pr omessas fi·a:l:du
lentas vossa magestade imperial resolvesse a questão reconhecendo por leg1tuno 
succc~sor da corôa de Portugal o senhor inf[mte D . 1\figuel, o que importava, não 
só a annullação feita por vossa magestade imperial dos seus direitos e dos de 
sua augusta filha áquella corôa, mas a eversão elas leis e dos direitos que vossa 
magestade imperial tinha restabelecido a bem dos portugtlezes, julgámos do nosso 
dever prevenir, como logo :fizemos, a vossa magestade imperial da referida missão, 
por carta datada de lõ de agosto, de que foi portador Luiz 1\fousinho de Albu
querque, o qual, pelo seu reconheciclo talento e pelo perfeito conhecimento que 
t inha cl'este e outros factos que então occorreram, estava no caso de poder dar a 
vossa magestade imperial as convenientes informações . 

Tambem, antes da minha saída ele Londres, entencli eu, assim como o roeu 
collega, que convinha que ambos nós assignassemos, como fizemos em 8 ele agosto, 
e publicassemos l\ill protesto contra a consummação da usurpação da corôa de Por
tugal, evidenciando a illegalidade da decisão, em que o governo intruso se fun
dava, dos chamados tres estados, e appellando de tão criminosa como absmda re
solu9ão para a omnipotencia do sup?·erno m·bit1·o dos irrpe?·iosJ e pm·a os p?·incipios 
de ete?·na fustiga tantas vezes invocados po?· todos os sobemnos da Eu1·opct. 

Estando eu já em caminho para Genova, recebi elo meu sobrinho Luiz ele 
:Mello BrE>yner (que então me acompanhou na qualidade de secretario) uma carta 
do visconde de Itabayana, o qu-al, sabenclo já do desastr e occorrido na ilha ela lVI~
cleira, me dizia o que se segLle : «Escrever-lhe-hei mais estas linhas para lhe di
zer que, se sua magestade a rainha apparecesse diante do Funchal, e se se abrisse 
uma negociação com o almirante Prego, qtie commancla a ·esquadra surta n'aquelle 
por to, talvez se conseguisse restabelecer ali a obecliencia á auctoriclade legitima i 
e como, no caso ele isto acontecer, ·seria necessaria a gente que acj_ui se acha, 
vinda da Galliza, e que, em consequencia da occupação ela ilha ela Macleira, ele
verá ir refugiar-se no Brazil, vamos demorar· a partida d'ella até que v . ex.a 1ll8 

informe elo que ahi se decidir ácerca da rainha, isto é, se ella vae para Vienna, 
ou se regressa, fazendo escala pela Macleil'a. No primeiro caso partirá aquella 
gente para o Rio de Janeiro, e no segundo irá para a dita ilha·, ou para Gibra~
tar, a :fim ele unir-se á mesma senhora, e, sob a protecção das fragatas braúlei
ras, tentar um golpe sobre aquella ilha, pelo meio da negociação indicada, ou J?or 

." effcito ele um desembarque inesperado. Trate v . ex. a d'isto com o nosso armgo 
Barbacena, e responda o mais breve c1ue lhe for possivel a esta minha carta, para 
que eu saiba o destino que elevo dar a esta infeliz e homacla gente»: . 

Pouco depois ela minha chegada a Genova, e emquanto eu a li esperava o e::d0 

das medidas que, conjtmctamente com o visconde de Itabayana, tinha tomado, 
tive occasião de ser testemunha elas disposições em que as côrtes ele Austria e de 
Sardenha estavam a respeito da recepção ela rainha, disposições que, mais tarde 
e .com maior vagar e mais sang·ue frio, levei ao conhecimento de vossa magestade 
imperial em carta de l 2 ele outubro . Eram ellas, como se lia na propria carta ~ue 
rer.ebi e fiz ver a vossa magestade imperial, elo conde de Lebzeltern, que ah :,e 
achava para acompanhar a mesma senhora: ] .0

, qne chegando ella a Genova., l1~0 

tomasse o titulo de rainha ele Portugal, mas sim o ele princeza elo Grão Par:t, 
pr escinclinclo assim, não só ela categoria ele rainha, mas ela qualidade de portu· 
guez~ ; 2.0

, .que, por motivo ela peste, qLle elle dizia que ha~:ia, mas que, coJllO 
dep01s soube, não existia em Gibraltar, ele onde j á tambcm elle dava por certo 
que sua magesta~e vinhà, não desembarcaria ella em Genova, mas iria pa1:a ~ 
lazareto de Spezz1a, sitio ermo e insalubre, onde cleveT.ia estar trinta e cinco cl1as' 
3 . 0 , que a mesma senhora deveria depois, vista a clifficulclacle ela sua passagen~ pe
los Alpes na estação pluviosa, ir a clifferentes côrtes da Italia, e por :fim a JYlil.~o, 
sendo, a meu ver, o Ye'rdadeiro motivo d'esta projectac1a demora c1,ar tempo a 
que chegassem as respostas ás instancias que o gabinete inglez, ele accordo coa 
o austríaco, ía, como já cli:sse, fazer a vossa magestacle ~mpel'ial por via de lor . 
Strangforcl. Eu respondi que, á vista c1'aquellas propostas, podia e devia declar:.n 
que a rainha não desembarcaria em Italia. Aiucla não eram passadas vinte e qna-
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tro horas, quando recebi elo conde a certeza que n~:o havia peste em Gibraltar, 
e que a augusta filha de -vossa magestacle imperial seria r ecebida em Genova com 
t
1
od.as as honras que lhe eram de-vidas, e que se pnnhÇt á disposição d' ella o pa
acw Dnrazzo . 

.Assim via eu , com grande magni_t, achegar-se inevita-velmente, em prejuízo 
de -vossa magestade imperial e a despeito do leal e nunca interrompido cumpri
mento do meu de-ver , o clesf<;Jcho ela tragedia que se estava r epresentando no· paiz 
onde nascemos, q:nanclo o conde ele Lebzeltern -vein, com grande espanto seu, di
zer-me q.ue, por um navio sardo que acabava de chegar ele Gibraltar, se soubera 
Jue a ramha, ten~lo a2i apo1·taclo, partira pou~o cl~p?is para Inglaterra; e ~edin
.. o-me elle a exphcaçao cl'este facto, r esponeli, cllss tmulanclo quanto me ±m pos-
81V,el o prazer qu e me causou esta nova, que, não podendo adi-vinhar logo ali este 
emgma, só poderia elecifral-o em Loncb·es, para onde ía, em continente, pôr-me 
em .caminho, ao que o, em tal caso, desnorteado e desorientado conde tornou: 
«Pois eu vou, tambemj á, partir para Vienna com as demais p essoas ela comiti-va», 
~s quaes, como eu logo soube e informei a vossa magestacle imperial, tinham or
l em ~e substituírem ali mesmo as que -viessem acompanhando a rainha. Alguns clias 
c epoiS r ecebi uma carta do visconde ele Itabayana, datada ele Londres em 16 ele 
~e~embro, na qu.al me participava que aquella senhora tinha, em 5 elo mesmo mez, 
sald~ ele G'braltar para Falmouth, onde, .como depois soube, desembarcára e fôra 
~ond1gna e cordialmente r ecebida no dia 24 elo r eferido mez ; e chegando ella em 

de outubro a Londres, foi ali logo comprimentada pelo duque ele W ellington e 
por lorcl Beresforcl, vestidos ele g·ala e ataviados ela oTclem portugueza da Torre 
e llEsp.ada, ao primeiro dos quaes a interessante princeza disse que, «sa~enclo que 
~,e tmha salvaclo o avô cl 'ella, esperava que elle tambem clefenclena ~ neta 
~quelle soberaxuo l>, palavras que, bem que fossem ditas sem malícia, de sua na
d ·eza envolviam uma censura ela conclucta que o duque tinha tido antes e depois 
·e entrar no governo . 
. N? mesmo clia em que cheguei a Londres, indo, como clevia, fazer os me11s 
despeitosos comprimentos áquella 'Pl'Ínceza, que me tratou com a maior affabili
t ade, entregou-me o marquez ele Barbacena uma carta, com data ele 16 ele agos-1'. na qual vossa magcstacle imperial, louvando o meu zêlo no seu serviço, in
c tnn, em prova da confiança que tinha em mim, quatro assignaclos em branco, 
Pfra que eu fizesse cl'elle~ o conveniente uso. Contando eu isto ao marquez, ex
c amo~1 elle : «Muito feliz é -v. ex.3 !» Ao qu e eu disse: «Assim se1·á, mas o que 
eu s~1 ele certo é que é hoj e a segunda vez que ganho n 'este jogo em que me 
lllettu>. · 
c1 Em 'princípios. ele novembro r ecebemos, eu e A os meus dois .collegas, marq~1ez 
e ~arbacena e visconde ele I tabayana, as merces com que vossa magestacle Im

Pen al foi servido agraciar-nos no clia 12 ele outubro, anniver sario elo seu nasci
~ento, em recompensa dos se~·viços que o ministro que referendou os r espectivos 

1P~omas, elentro em poucos mczes tax;ou ele cr.imes no parlamento, confeündo-me 
~ut.ao :v0ssa magestade imperial o gmu ela gran-cruz ela ordem ele Ohrist0, cujas 
~81!?;~ms a r ainha me entreg·ou no mesmo dia em que, no paço de vVinclsor, foi 
llce~Icla com a maior corclialiclacle e com t odas as honras que lhe pertenciam, por 
~ -rei .J orge IV, q,ue, no almo.ço que n'essa occasião lhe offereceu, fez um brin
/~ cltzendo : . «Á saucle da minha j oven amiga e alliacla, sua magestacle fielelis -
llna >> . 

c .Tendo, alguns dias antes, cheg~do a Londres o conde ele Lebzeltern, para; 
t 
0t11'~l.Ck'tmeute com D prmcipe ele Esterhazy, r eclamar ela parte de sua mages

ca e Imperial e real apostolica, a effeituação ela ida· da rainha para Vienna, e 
Otneçanclo elle, na -visita que me fez, e ele que em 27 ele outubro informei a . 

"Vossa ma~·estacle imperial, por me clizel' que eu o tinha logTado em Genova, ?-O 
~ue .torne1 peclindo-lhB percUto ele lhe fazer uma vez o q't.1e elle tinha feito tantas, 
t'Outinnout elle a conversação commigo, dizendo que eu e o visconde de Itabayan~ 
0~nhamos excedido os limites da rasão : 1. 0

1 
no nosso primeiro protesto, chamando 

t"erno de facto o elo senhor ~nfante D. Miguel; 2. 0 , obstaJUdo á publicação do 
ecreto pelo qual vossa magestacle imperial dera. por completa a sua abclica.ção 
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üa corôa ele Portugal, o que importava a clesthronisação ela rainha; 3.0
1 na sus

pensão que tínhamos feito do pagamento ela prestação elo emprestimo ele Portu
i?;al, violanclo o tratado concluído entre este reino e o Brazil; 4. 0

1 em faltm·roos, 
ho nosso segLmdo protesto, ás leis da civilidade . A tudo isto respondi, confes
sando ingenuamente que, apesar ela li ção que s. ex. a me acabava ele dàr, eu, pelo 
Í]tle tinha aprendido ele outros mestres, não estava arrepenclielo ele não ter ficac~o, 
sem tug;ir nem mugir, com os braços cruzados, em face ela usurpação., e mu~to 
menos de lhe nã:o ter feito cortezias . Communicando-me depois o conde a predita 
coniniissãó, ele que elle e o príncipe ele Esterhazy estavam encarregados, ponde
rarlelo-me depois que, eni coujunctura tão crítica, não havia outra cousa a fazer 
sertão pôr it rainha· sob o auipard çle seu avô e a s.ua causa debaixo ela protecçã_o 
cl.as principaes poter1cias; clisse-The eu, que; tendd dado a minha demissão dé mi
nistro do Brazil em Vienna, e abstendo-me por issô de entrar na questão ele que 
se tratava, cdmo cliplomatiéo, só tomaria a liberdade de observar a s. ex.~ 1 corno 
simples particula1;; que as machinas dos inimigos de vossa magestacle imperia_J, 
alem de estarem muitd gastas, ei·am COmO OS balÕes aeTOStatiCOS

1 
a que até h~JC 

se. não tem dado a conveniente direeÇão . . l!'indb este r eparo, despediu-se ele m1m 
o conde cdm estas palavras : «Acleus, sem rancon, a que ·correspondi com estas 
butras: a Sem ,b nco1\ adeus», a quetb, pelo cohtrfu·io1 agradeci m1úto o grane~e 
favor ql1e Jile fez de (como eu então escrevi a VOSSa magestacle imperial) por meiO 
tia }Jhysica, me livi·ar Ç.<! metaphysico. . 

N'esse mesmo dia fLIÍ ter com tlm gi·ancle juriscohsuHo ihglez-, em quem t inha 
a iuaibr êonfiahça; a nrp. ele consultai-o sobre o meio legal de impedir a ida c~a 
b inha para Vienna; e clizenclo-ine elle que, segundo as leis inglezas, não haVI~ 
senão hm, que era oppor-se formalmente a isso o tutor d'aquell11 senhora, voltei 
logo à casa, · onde estava hospeclado3 do visconde de Itaba.yana, e ali dictei e fiz 
esáe~er, p'Or pessoa .:fiel e estranha, em um elos assignados em branco que rece
bHa dê vossa magestade imperial, um deci·eto, conferindo-me a tutoria ele sua wn
g ustâ priiliogenita durante a sua estada na Europa; e traçando eu n'outro pwpel a 
firme resolução em que eu estava de obsthr, na r eferida qualidade, a que ·aquell~ 
senhora :P.~ssasse; sem novo e expresso· mandaclo de vossa magestacle imperial, a 
:Austria. Enti'eguei ao marquez ele Barbacéna, a quem então corria a obrigaç~0 
'ele tnWir d'este _ri'égtlcio, os r eferidos escriptos , que, juntamente com a cleclaraçao 
que elle elitão fez · ri.d mesmo sentido, procluzi.l.;am, com pasmo e a mau grado elos 
cliplomaticos austríacos, n'um paiz onde as léis são exaétamente observadas, 0 

effeito que eú espe1~ava c desej ava ; prevenincld eu logo de tudo isto a vossa ma.; 
gestacle imperial, que ap]_:il;ovou a minha conclti.cta, e tri.nto na resposta que deu a 
fa;lla do conde de. Sabuga,l, presidente da depu:tação portugueza, como no discurso 
com que abriu a assenipléa geral no presente anntl, cleclal'ou que nuncct hcvvict de 
tmnsigi?· com o senlto?· ·i?ifante D . llfigltel. 

N'este meio tçmpo oécorreram factos ele que em vão se pretenderia fazer rcs
ponsaveis os plerl.ipoterl.ciarios elo Brazil .na Eüiopa. Foram assalariados allemães 
em H~mbni;go, mas ess·e ajuste nem foi feito por conta elo Brazil, nem pelos re
presentantes ele vossa magestade imper ial, os quaes sómente fizeram áquelles ho
mens a proniéssà, para que ·estavam auctorisados, ele nãO como militares, mas 
como coldnós, se1:em, se assim lhes conviesse, recebidos n'aquelle imperio. Os 
emigrados pm•tug·úezes, renunciando uma esteril hospitalidade, que, sem lhes dar 
o sustento, lhes qúeria impor uma lei dura para os seus genér osos sentimentos, 
tomaram. ~ i;esolução ele saírem ele Inghtterra e ele irem lançm•-se nos braços .ele 
vossa mágestaele imperial, por quem, salva a honra, tudo o mais haviam sacrlfi
ca{l~ . O ]_)ensament_o e~·a nobre; entre aquelles emig i·aclós havia muitos paizanos 
e nao poucos ~cclesmstlcos, indo, os que eram militares, clesaJ.·madGs, não havendo, 
portanto, consideração algtrma que impedisse a vossa mag·estade imperial de re~e
ber a todos nos seus estados, ou como briosos des'\ralielos ou como colon0s uteiP· 
Mas, a.incla qu~~clo a.s circumstanéia~ não fdS'seni tão s~ngulares, e supponclo meslll0 

que, pelo espmto ela constittüÇão bi•azileira, se queira estehcler a prohibição do 
clcsemb~rque ele tr?pas , ~stra~geir:s a :uni~ J:,Or~ã? tle ?1-ilit~res sem armas, e~ . 
que pocham, sobretudo o ün1 câso tad novó e tao Imprevisto, mcorrer em respon 
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sabtiici.~c1e os plenipotenciarios de vossa magestadc impetial por permittir que 
~botclasse ás praias elo Brazil esta gente inm'me e leal? Nós .sabíamos que a lei 
ft~ndamental elo imperio não prohibe que entrem n'elle tropas estrangeiras, exi
gmclo sómente para isso o éolisentimento ela assemblén. geral, e havendo prevenido 
a temilo a vossa magestade imperial ele que aquelles portuguezes fieis íam partir 
pa.r.a o Brazil; tinham n 'esta parte habilitac1o vossa magestacle impm·ial para, se 
ass.1m ·O ,julgasse conveniente, pedir o consentimento elas r eferidas camaras legis· 
lat1vas . Não foi então necessario servir-se d'aquelle expediente, mas aiE.cla quando 
? fosse, entendemos que n nação brazileira não r ecusaria hospitalidade áquelles 
!Ilustres peregrinos ele uma nação irmã, aos quaes abriu os braços a França, cujos 
clepütaclos os recommendaram. á benevolencia do ·governo . Mandaram-se petrechos 
e munições para a ilha T erceira; · mas, ainda que se possa pre:;Hrmi1· que os pleni· · 
P~tenciarios de vossa magestade imperial tivern-m conhecimento e1'esta CS}leCtlla
çao mercantil, qüe mais teriam elles feito então elo que o que está hoje Ützenclo 
a.,Austria; que lJei'mÍtte o despaého de munições e petrechos para a Grecia, que 
Vao clesembartlar em pottos ela Turquia, e do que ácaba ele fazer Inglaterra, fa
cultando a saída pela foz elo Tamisa ele instrumentos ele guerra para se atacarem 
as. possessões pottuguezas qt1e obedécem :.i sobetania legitima, sem que, nem a 
~J1'1meira elitencla offuncler com isso a slUt neutralicl~cle, nem a segunda o seu tão-
lUculcaclo principio de não interferencia ? . . 

. Entretanto, senhor, recebi eu a decisão c1a minha su1Jplica1 em consequencia thx 
qual vossa magestacle imperil:tl foi servido alliviar-me ela sua legaçãa em Vienna;: 
sabendo ao mesmo tempo que vossa magestacle im1Jerial, por• effeito ela sem tão ge
nerosa munificencia, se cligll'lra nomea1'-me se1t mini st:ro em França. Esta segul!Lda 
rnercêl muito superior às minhas fotças e nascida toda ela espontanea benevolencia 
d~ Vossa magestacle imperial, líleri.horanclo juntament e e por extl'emo a. minha grati
c1ao, foi pài'a mim mais uma prova confi'rmati'Va de que lhe tinham sido ag-raclaveis os 
llleus serviços. Não contente com isto, qtliz vossa magestacle imperial dar-me um 
10\70 ~estemunho ele e~t~ma, cliz~nelo, na catta recreclencial clatacb cl~ 29 ele cleze~bro· 
c e 1 8~8, em que partlmpou âO 1mperacloi' setl augusto sogro o dest1h0 que me tmha 
d~clo, qué estava bem certo ele que, clunmte a minlw missão; com o ccwactm· de en
~~ado ernt?'a01·dincrll:io e minist1·o ple1~ipotencim·io de vossa mogestacle Ímpm·ial j1mt@
ctqitelle sobe1rano, eu te1-ia sabido concilia1· a Ôenevolencict e o bom acolhimento ele sua 
~nagestctcle impe1·ictl e 1-eal apostolica.; como em de es1Je1·cm· elas (que vossa magestad.e 
1~Perial se clignoü chamar) minlws cUstinctas qztalíclctclet;. Estes diplomas, vindo· 
11 ttma embarcação que teve 11ma viagem n11.tito demorada, só me chegaram á mão· 
6lll Londres· no mez ele abril de 182~J, e logo que os r ecebi, cessando ele intervir hs negocios relativos á Portugal; que se tratali"am n 'aquella "céh·te, parti imme~ 
c atamente para París. 

Aqui tinha eu chegado n'esta minha exposiç~o, quando me- veiu á mão um 
l::remplar elos papeis apr~sentac1os Jor ~rdem de sua lll:ag·estaçle b,:·itannica ao par
alllento em uma elas ttlt1màs sessoes el este anuo . Mmtas 1~e:flexoes me oc·correm 

i?bl'e o comvl~xo dos r eferidos papeis, as quaes, ne~ os limitç·s cl'esta:j~í mui 
onga memona, nem o ponto em qü.e ella se acha, permlttem que eu expenda por 

e:s::ten·so ; não 1msso, todavia, deixar ele r efl.ectir n'uma cir cmnstancia., que comprova 
. a .d?bre~ e uialicia elos gabinetes eb. Austi.'ia e ele Inglaterra, no tocante aos ne
go~los ele Po:t•tugal. Tinha-me eu recusado, como em seu deviclo loga:r escrevi, a 
~sslstil.• ás ·confe1'encias em que ·se havia ele tratar ela linha ele conclucta que o senhor 
1~ante D. Migtlel clevel'ia seguir como regente ele Portugal; na quarta conferen
Cia, . po_i.'ém, entendett o p_rincipe ele Metternich que era forçoso que eu int8rviesse 
Para chzel.' a minha opinião sobre a insistencia ele sua .alteza no intento ele regres
sar áquellc r eino. poit.· Hespa:iJ.haJ. Ftü, pois, presente á quinta conferencia, na qual 
d~lstentei, como n'outrl1 occasião .tinha feito, a necessiclacle . de impedir a e~ecução 

aqnelle project0, clecht:i'ánclo ah, como poucas horas dellOlS fiz ao senhor mfante 7 

~ue se elle persistisse na sua tençfto e se não confotmasse com o es1Jirito elos seus 
·~{u·amentos, ou tinha, OI'cleJ?l exp:·essaJ, que na conferencia e a sua altez~ mostrei, 
cl~ vossa mag;estade 1mpenal para declarar nulla a nomeação, que lhe tmha ~an-
étclo, ele ·l'egente de Portüg·al. Lavrou-se ·então, como era forç.,oso, aquella mmha 
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decla1·açito no 1Jrotoco11o ela referida conferencia, que, na fórma do estylo, foi as
signaclo por todos que estavam presentes; mas os mini stros britannicos não a1)~e
scntaram agora senão os protocollos ela primeira, segunda e terceira confer eJ?-Cla, 
e supprimiram o ela quarta, em que se exigia a minha ftSsistencia,, e o ela qmnta, 
que fazia ptlblico o resultado el'ellal pretendendo com isto esconder ao parlame~
to á nação e ao mundo aquella ma:hifestação solemne, e fazer depender a resl
g~ação elo senhor infante D. lYiig·u~l ela dexterielacle elo príncipe ele Mettem~ch e 
ela auctoridaele de sua magestade 1mperia,l e real apostolica, quando ella fo1 ulll 
pmo effeito ela m'L1it~~ im1Jressão que no animo de sua alteza fez a tão positiva e 
tern1iliante ore1em que r ecebi de vossa magestade imperial. 

Tal tem siclo, senhor, a conclucta elos sehs plenipotenciarios na Europa e~Dl 
relação aos negocias ele Portugal; taes foram as ra;sões pelas quaes elles se gma
r am, taes as ordens que tiveram, tatl o modo pelo qual elles as cumpriram, e tal 

· a approvação que a este respeito de vossa mag·estade imperial r eceberam. Esta 
franca, clara e fiel exposiç~io , ofl'erecendo pela primeira vez, ·em um mesmo qua
dro, os factos, as circlimstancias que os produzi1'am e os resultados que tivcraan! 
alumiará, em obj ecto tão grave, não eligo a vossa magestade imperial , que f?1 

sciente de tudo o que acabo de referir, mas aos seus conselheiros ele estaclo, CUJO 
saber e juizo só podem ser ex.cecliclos pela sua lealdacle e amor á sagrada pessoa· 
ele vossa magestade imperial, e pelo zêlo com que procuram manter a honra, o 
decoro e a dignidade elo Brazil. Quanto a nós, senhor, estamos eonvencidos, e 
n'esta crença persistiremos emqua.nto vossa. magestacle ímperial não declarar o 
contrario; que, na nossa qualidade ele ·seus representantes na Austria e em Ingla
ten•a, quando vossa ma.gestacle imperial cingiu ao mesmo tempo duas coTôas, não 
víamos, nem porliamos deixar ele pugnar pelos seus incontestaveis direitos {L ~e 
Portug:1l. :Mas, perguntarei eu, se nós, em vez ele seguirmos este caminho, d~t
xassemos friamente progredir a usurpação, como teria vossa magestacle impenal 
julgado a nossa indiffer ença n'este caso? Como a r eputaria a naçâio? Como a ava
liariam os seus r epresentantes ? Como (perguntarei eu por ultimo) é possível que, 
n'aquelle mesmo recinto anele na l)rimeira sessão legishutiva vogou a opinião cl.e 
que a abolição elo sys tema representativo em Portt1gal, em 1823; abalaria o e€11-
:fioio constitucional brazileiro, se estranhasse e criminas[3e hoj e o empenho-co~ 
que os plenipotenciarios de vossa magestacle imperial, como imperador elo Braztl, 
defenderam, cinco annos depois, em paizes estranhos, a conservação cl'aquellas 
mesmas liberdades publicas portuguezas '( Nunca o poderíamos acreditar; e per
mitta-nos vossa magestade imperial a honra ele lhe dizermos que, apesar ele tuclo, 
em tão graves assumptos e em tão extraorclinarias circumstancias, antes quere
liamus incorrer nobremente no sonhado clefei to ele excessivos, elo que no certo e 

. desairoso crime de frouxos e clesleixaelos. 
Defenclenelo, i)ois, os elireitos de vossa magestade impeTial, como rei ele P?r

tugal, estamos convencidos de que tambem e conjunctamente defendemos os .lU

teresses do imperio do Brazil; mas, ainda quando essas conveniencias nos não nn 
l)ellissem a torn.ar aquella defeza, como po<ileriamos nós ser in.differentes á boa 
fama ela nação que tínhamos a liom:a de r epresentar em duas das principaes eô~·
tes, deixando correr á revelia a causa ele uma nação irmã, e a elo jus hereclita.no 
que do senhor r ei D. João VI ficou a vossa magestacle imperial? Que clamno :fize
IJ?-OS nós ao Brazil advogando a causa da rasão e ela justiça ? Q·ue h~cnvria elle se 
ttvessemos claclo um andamento opposto aos negocias? Os homens inteiros e ver-
dadeiramente amigos elo seu paiz resolverão esta.s questões. · 

Pretendemos, como se vê, escudar a realeza de vossa m.agestacle imperial c~mo 
monarcha de Portugal, e resalvar as conveniencias e o credito elo Brazil. Se n'tsto 
inc~rremos em nota de sujeitos excessivos, pronunciará vossa magestae1e imperial, 
á v1sta ele tudo o que acabo de referir e com o parecer do seu c(n;Jselho ele esta
~1o, a :c:;ente~ça. Se, no que fi>nellilo~, merecemos· a appr0vação ele voss~~ ma.gestacle 
1m penal, cl1remos que nunca aspn·ámos a oub:o pt·emi-o · se tivermos a elesgra.ça 
de haver errado, servir-nos-ha de unica consolacão o cli~tame ela nossa conscien
eia, e será n 'isto cumpiice o nosso entendimento: tendo por co-réus. o nosso sen
timento ele fiL1eliclac1e e amor iL augusta pessoa ele '\"Ossa m.agestaclc impcrial1 que 
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Deus guarde por muitos e mui felizes annos, como todos os seus leaes subditos 
clesejâmos e havemos mister. 

Paris, em 25 de julho de 1829. = Ma1·quez ele Rezende. 

Officio 

(N .0 'lãG reservado) 

Co~stanclo a sua magestacle; pelos offieios do visconde de Asseca, de 15 elo 
corrente, a proposta incidente de um projecto ele uma carta em que· o ministro de 
sua magestacle catholica na côrte ele Londres, aproveitando-se ele uma passageira 
lembrança de lord Abercleen, julgou seria op1Jortuno que el-rei nosso senhor escre
ve_sse a seu augusto irmão o imperador do Brazil, apesar do mesmo ministro ter 
:pnmeiramente r econhecido que qualqtler negociação com o Brazil, directamente 
lntentada «daria ciumes a.o governo britannico de se pretender conduzir por ou
tro caminho a neg-ociação que se achava tão adiantada, podenclo antes este passo 
atrazal-a muito, e tenclo por outro lado, tanto o duque de W ellington, como lorcl 
Aberdeen, cleclaraclo que este passo, uma vez dado, não os comprometteria»; e 
referindo o mesmo visconde, no seu officio n. 0 89 de 15 ele julho, que lorcl Aber-

. deen cleclarára, quanto ao tal projecto, a que deveria ser ele maneira que emanasse 
tt1do do governo portuguez, e que todos assim o julgavam, porque estavam des
contentes elo procedimento do imperador· n'este negocio, e que assim lh'o queriam 
fazer conhecer, e que não era portanto consequente fazer--lhe novas propostas»: 
Pareceu a sua magestacle opportuno que, na presença de tnn tal incidente, e 
elas circumstancias ele que é revestido, eu houvesse de ordenar a v . ex. a, como o 
e:x:ecuto n'este despacho, que ainda antes ele receber ulteriores instrucções sobre 
este ass1.rmpto, haja ele clecla.rar ao ministro elos negocias estrangeiros, com a maior 
breviclacle possível, que sua magestade fi.clelissima el-rei nosso senhor tem já re
solvido n'este negocio pelo moclo que convem ao seu real decoro e ao estado ela 
negociação pendente. 

Deus guarde a v. ex. a Paço Çl.e Queluz, em 29 do julho ele 1829. =Visconde 
de SantCf!J·e~n . = Sr. conde ela Figueira. . ' 

OJUcio 

(N. 0 95 rcscmdo) 

TIJ.mo e ex.mo sr.- Não tendo chegado paquete nem esta semana nem a pas
sada, não tenho objecto novo a tratar depois elo officio reservado que foi. pelo ex
presso ele Hes11a.nh~t que o ministro expecliu a 26. Este ministro tinha recebido 
ll~ vespera llill correio elo seu governo; todos os que ultimamente tem recebido se 
cltrigem ao fim ele instar pela conclusão elo negocio ele Portugal, o que julgo bas~ 
tautemente necessario, pois apesar elos bons princípios d'este ministerio, mórmente 
elo duque ele Wellington, . acha-se engajado pelas precipitadas e imprudentes reso
luções que o ministerio anterior tomou n'este negocio, e mesmo algtrmas cl'este, 
qtle não acham facilmente o modo ele se tirarem ele embaraço; espera-se a res
posta ele Vienna, como disse no meu. ultimo officio, cujo objecto é a cleclucção elo 
tllna proposta terminante que se eleve fazer ao imperador elo Brazil e aos seus 
plenipotenciarios aqui, em que se diga que a senhora D. Maria ela GloTia nunca 
~eve direitos á corôa ele Portugal, se declare que ele hoje em cliante não os tem, 
Isto tanto para não ferir o amor proprio elo imperador como cl'este governo e ela 
.Anstria, que assim o tinham reconhecido c que hoje não pócle sustentar, tanto 
pelo conhecimento elos direitos ele el-rei nosso senhor, como por trazer resultados 
l'evolncionarios, qn.e tanto a Austria como este governo desejam evitar, se o go
Verno austríaco não achar alguma fórma para esta proposta, sem (]]_Ue envolva al
guma infraccão dos direitos ele el-rei nosso senhor. D . Francisco ele Zea Bermu
dez está muciclo elas rasões sufficientes para, combater, clcsoja.nclo a }Jrcscnça cl'estc 
illomento, que considera como ela conclusão e trimnpho ela nossa causa. 

A noticia que aqui circulou ele demissão do duque ele Caclaval e elo ministro 
ela Justiça, teria causado o maior prazer aos revolucionarias se tiyessem tempo 

• 
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para a acreditar, ou se lhe tivesse vindo pelos correspondentes que lhes merecem 
çreclito (e em que estão muito bem servidos); elles consideram este acontecimento 
como um dos seus maiores triumphos, principalmente a retirada do duque, espe- . 
ra.ndo que ass im ,possam desacreditar el-rei nosso senhor, tanto dentro do reino, 
aonde o duque gosa de boa opinião, como nos outros paizes, aonde conhecem q_ue 
a confiança que merece o governo actua.J lhes é muito prejudicial; os princípiOS 
de moderação que vêem estabelecer-se oppõem-se müito aos setts fins, não só pelo 
effeito ele attrahir mais partidistas ao governo, mas tambem por desmentir . as ty
rannias e cruelclacles que continttaclamente inventam lJara se justificarem: para 
tudo isto lhes. convem muito a mudança de ministerio, havendo então espalhar 
porque queTia moderação e justiça, por isso não convinha a el~tei, qüe só quer 
cruelelades e tyrannias; perclera.m, portanto, · esta occasião ele -victoda1 ·~ssim como 
espero que percam todas as mais (sic}. · . 

Para provar a verdade das intenções elo duque de Wellington de se tll)por dl
rectamente a toda a tentativa revolucionaria, levo á presença ele v . ex." o seguinte 
facto : o infatigavel D . Francisco de Zea Bermudez pôde IJrovar · ao duque uDl 
novo plano ele revolução em Hespanha ele um refugiado Torrig'o ; immedi~tta.mente 
o duque mandou riscar ela lista elos que recebem aqui r ecursos ; teye este revoln
cionario o desembaraço ele escrever ao cl11que, clizendo-lhe que o go'vei'ilo tinha 
direito para lhe tirar a existencia pecuniaria mas não o credito, c como este pro
ccclimento o desacreclitava para com o publico, que peclia esclarecimentos, ao q_ue 
lhe r espondeu que elle tramava revoluções em Inglatexra contra paiZJ eetrangen·o 
e que era contra as leis. 

Com muita pena eligo que sir Henry Chambmhin está muito màl; atacl:iclo 
por uma terceira molestia depois ela gangrena ele qne foi ctuaclo em üm eleclo d~ 
pé; esta ultima é uma infla.mmação de bexiga ele que está em perigo ele vida; e 
'tanto mais fatal este acontecimento, que não vejo por quem possa ser sübstittú~o . 

Foi-me aqui offereciclo por particulares um barco ele vapor para ir á 'l'ercerra 
ao serviço ela ·esquaclra, isto na occasião a que está a sair trm navio mandado 
com soccorros ele armas e dinheiro para a ilha, e com o conhecimento. ele tereDl 
ali chegado dois, um dos quaes com polvora e gente; n'estes ultim'os dias fez-me 
desejar muito acceitar este offerecimento, sabenclo mais qu~ até 12 cl'este mez 
ainda ali não tinha chegado a expedição; mas a grancle clesp·eza que ':llle fez e a 
duvida de chegar ainda a tempo ele ser util, faz-me renuncil11'1 a.pesai' de conhecer 
a grande utilidade ele que pocleria ser prevenida a entrada elos nàvios pequenos, 
melhor elo que até agora se tem feito . 

Deus .guarcle a v. ex.a Londres, 29 ele jtmho ele 1829.= Visconcl'e de ·Asseca. 

Offi.cio 

(E xtracto do n.0 3t ) 

Participei ao secretario ele estado que o mmcio em Lisbo:.l. e·e í:lão tinha que
riclo prestar para conceder a licença necessaria para o encarte dos commenclaft,o-
r es que não t ivessem o serviço ele Africa. · ~ 

Aproveitei esta occasião para o insta.r sobre o reconhecimento ele sua santidade, 
dizendo-lhe c1ue talvez a esta hora a Ing-laterra e Hespanha tel'iam reconhecido 
o governo de sua magestade fidelíssima o senhor D .· Miguel I, e que o embai:s:a
clor de H espanha me tinha claelo esperanças ele que, em pouco tempo, a França 
reconheceria igualmente o nosso governo. 

Disse-lhe que, achando rasão a sua santidade ele não ser o pr'imeiro, não :me 
podia conformar que fosse o ultimo, e que queria ·~ma resposta para manclar ao 
meu governo, o qual se podia queixar ele mim n'estas circumstall.cias. · 

O cardeal achou-me bastante rasão; estava, comtuclo, bastantemente affiieto 
por se ver obrigado a dar-me uma xesposta, por isso que eu instára que fosse 0 

mesmo que me aconselhasse a peclir as creclenciaes para as apresentar logo que 
os tres governos supraclitos declarem os seus sentimentos . 

Fiz-lhe ver as tOTturas que estava soffrendo a religião, as vacancias de tantas 
cacleiras episcopaes, tanto no reino como nos seus domínios, isto ·é, não lhe e:$:-
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pli.quei esta clifferença entre as ele Portugal e as dos clominios. Uma das cousas 
que mais o atemorisava era a Austria; mas parecendo-me qt1e estas eram cir-
97UU~tancias diversas cl'aquellas em que se me não approvou que exigisse a me
êliaçao da santa sé, ou, antes, uma communicação dos seus sentimentos, .disse ao 
cardeal que n'este caso devia escrever para Vienna sobre este objecto, ao que 
~lle, não só se não oppoz, mas an.te~ mostrou gostar que eu lhe suggerisse esta 
ldéa. Acabou a , nossa conferencia dizendo-me que dari~ parte a sua santidade pàra 
me_ poder responder. Passados um ou dois dias foi o nosso consnl geral á secre
tal'l~ fallar com 0 official maior, o abbacle Armelini, o quallhé disse que se tinh.a 
escr1pto para Vienna com tom de participar a resolução ou, antes, os sentimentos 
do s~nto padre sobre os desejos que tinha de não ser o ultimo em reconhecer 
el-re1 fià.elissimo. · 
d Te~do sido a minha primeira conferencia no clia 23, voltei no dia 27, e o car
• eal d1sse-me que a sua opinião era que sua santidade não devia ,ser o ultimo a 
leconhecer; mas que o papa estava alguma cousa teimoso n'este, ponto; e quanto 
ao negocio de Austria, que me persuadisse que elle não dormia, mas não me 
confe~sou que se tinha escripto, o que cit fóra me confirmou o abbade Armelini. 

D1sse-me mais que me aconselhava de fazer vir já as minhas credenciaes, 
para, logo que as circumstancias o permittissem, as apresentar. 

Recemi ultimamente um o-fficio ele João ele Mattos com uma carta junta de sua 
La~estade para entregar ao papa, similhante á que ha mezes havia recebi~lo para 

l 
eao XII, o que entreguei em mão propria a Pio VIII, por chegar aqui depois. 

c a morte do seu antecessor. 
Estes negocios ficam todos paralysados emqnanto se não faz o reconhecimento, 

porque, como nas letras apostolicas ·se deve fazer menção elo nome de el-rei, não 
0 querem conseguintemente. 

A ultima vez que estive com o cardeal secretario de estado se lembrára elle 
de ·Um meio, que não póde ter logar, que era ele passar as letras apostolicas com 
0 nome ele regente; não poc1endo eu de mar1,eira alguma convir com elle n'este 
~onto, .me lembra suggerir-lhe que, n'este pequeno intervallo que mediar até ao 
1 econ~ecimento, se mande ao nuncio poderes extraordinarios, para que elle possa 
}11PP~'tr ás pres~ntes neces_siclacles in voe~) como creio que ás vezes se costuma 
azer em taes ctrcumstanCias. . 

I 

D·e~;s. ~·-~~l:d~ ~- ~: . ~~-~.R~~~'. 29. d~. j·l~Ih~. d~ . i829 _._._ rii. ;]; ~. ~~:~o· ~l: .. ~~S·· 
conde ele Santarem.= lJ!Iw·quez de Lavraclio) Antonio i. 

Proclarna~ão · 

Habitantes da ilha Terceira: - Alguns navios, que apparecem no mar reuni
~~s, parecem pertencer ao usru·paclor da corôa portugueza, e vem talvez com o 
<J.lll de ameaçar um desembarque n'esta ilha, que tem permanecido :fiel ao deveT 
s~grado de obedecer á sua l~gitima soberana. A mim, povos d'esta ilha, a mim 
somr.r:te pertence dar as precisas providencias para a vossa defeza; á briosa e leal 
gnarn1ção mi~itar, cujo commanclo me foi confiado por sua magestade, cumpre uni
camente d~fender-vos: eu velarei incessante na vossa segurança, e os officiaes e 

0 
1 A maior pa,rte da correspondencia official do signatario tem pouco interesse. Comquanto 

Vg~verno de Lisboa ligasse summa importancia ao reconhecimento de D. Miguel pela côrte dt;> 
d~'tttcanot para, entre outros motivos obvios, destruir o mau efi'eito que produziu a suspensão 
sa ~ relaçoes diplomaticas do nuncio apostolico em 1828, é certo que o agente absolutista, ape
ct t .~e suas .repetidas instancias, ainda não obtivera de Pio VIII mna resposta clara e satisfa
po0d1a, conserva,ndQ-se a cmia romana talvez indecisa por conselhos de embaixadores ele nações 
qu etJsás. Só encontrâmos n'um officio ele 30 de setembro participação mais explícita do mar
de ez e Lanaclio ao visconde ele Santareni: "Este govemo (o de Ro:t;na) não duvida já que, 
di ~~ro e~ pouquíssimo tempo, as petencias da Em·opa terão reconhecido 'a legitimidade dos 
ci~e~os ~nauferiveis de el-rei meu senhor, e esta certeza nasce 'elas noticias mandadas pelo nun
~'o e VIenna, a quem o príncipe de Metternich informou, mandanclo ao mesmo tempo ordem ao 
clan.de de :ç,utzon, embaixador n'esta côrte, para informar .o papa de quanto se passava ácerca 
n.ã~ negoc~ações ele Portugal e. as outras potencias . .A.quelle g?verno rog•m a sua santidade 9~e 
do sefapressasse no reconhecimento, porquanto todos os gabmetes da Europa estavam decldl-

s a azel-o ao niesmo tempo». . 
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os soldados d'esta guarnição saberão fazer arrepender os clesleaes de um ataque 
temerario, se elles, contra o que espero, ousarem fazel-o. 

Povos ! Dirijo-me a vós para, em nome ela nossa legitima rainha, vos lembrar 
que é vossa dever e interesse conservar-vos no mais pleno socego, cerrar os ou· 
vidos a toda a voz sediciosa, a todo o infame grito que tenda a aterrar-vos, na 
ce!:teza de qtte ela vossa conducta dependerá, se assim o cumprirdes, o goso dos 
favoi·es que a nossa generosa soberana derramará um. dia sobre o paiz que ser
viu ele baluarte á :fidelidade; e co.m aquellcs que de tal dever se apartar~m, tão 
severo e tão inexoravel como a ngorosa lei, eu obrarei ele maneira que seu exero
plar castigo sirva para sempre ele escarmento aos atrevidos que ousem postergar · 
o dever ele subclitos e renunciar á religião sagrada do juramento. 

Povos cl'esta ilha, cidadãos ele todas as classes, tranquillidacle completa, inteira ' 
submissão ás ordens elas auctoricladE)s e nenhum receio ele uma força que, quando 
se atreva a o"Qrar, será sem fructo. E este o proceder que o vosso governador vos 
recommenda, e que a }Jatria e a nossa ra inha de vós esperam. 

Palacio elo governo em ·Angra, em 30 de julho de 1829.= Concle ele Villc~ Flor. 

O rdein do dia 

Repartição elo ajudante general em Angra, 30 ele j ulho de 1829.- A vista ele 
um numero consicleravel ele vélas faz presnmir que os sequazes da rebeldia amea
.çam atacar o asylo da honra e da fidelidade que tenho a honra ele defender coro
vosco. Soldados, a Europa inteira, o munclo, e mais que tuclo a nossa acloravel 
rainha e a nossa patria opprimida, esperam de nós os mais briosos esforços. As 
di:fficuldades de um desembarque, a inaccessibilidacle quasi total d'estas costas, 
limitam o ataque a escassos meios , e a defeza, livre ele embaraços, reside toda no 
vosso valor, disciplina e armas . Eu conto com a victoria. e com o castigo ela au
dacia. dos r ebeldes, ainda quando elles se a.lToj arem a atacar-nos ; com ella o usur
}Jaclor tremerá sobre o roubado solio, a patria folgará, e nós offereceremos á nossa 
legitima soberana os louros immurchaveis ela mais ptua e verdadeira glGria. = 
Concle ele Villa Flo1· .= Está conforme.= -111enclesJ major. 

Oflicio 

(N.0 f33) 

ru.mo e ex.mo sr.-Hontem tive a honra de receber os despachos de v. ex..a 
marcados com os n .05 155 e 156, que acompanhavam a carta creclencial ·para sua. 
magestade el-rei catholico ; elevo, portanto, levar ao conhecimento ele v. ex. a os 
motivos que me obrig·am ~ não dar, por agora,_ conhecimento da sobredita carta 
ao ministro de estado, D. :Manuel G. Salmon, ligando-me ú letra do clespachQ 
n. 0 155, que diz assim : «Se acaso ainda esse governo, o que não é ele esperar, 
tenha demorado a sua definitiva resolução ácerca do prompto e immediato reco
nhecimento)) . Este immeclictto 1·econheci?nento era ele espemr depois dos passos qne 
este governo tem dado, e tem fei to constar ao de L isboa pelo seu ministro ali re
sidente; mas como este governo não se quer afastar ela pol ítica ingleza, parece-J1l8 

que ainda não tomou deliberação ele reconhecer isoladamente a el-rei ·nosso se
nhor, e se contenta. instando com o gabinete ele Saint-J ames para que approve 0 

passo que desej a dar. , 
•••••••••••••••••• o ••• • ••• • •••••• o ••• o • • •• o o .............. .. . . . o •• 

Deus guarde a v . ex. a Madrid, 4 ele agosto de 1829. -Til. mo e ex. mo sr . vis
conde ele Santarem. = Conde da Figttei?·a. 

O flicio 

Ill mo mo C t " A • • d . . cl X a . e ex. sr. - on muamos na ancJOsa expectattva as noümas e v . e~ · ' 
~uja importancia é agora superior á de todas as outras . Não têem chegado nav1os, 
nem d'essa ilha, nem de S . Miguel; mas por via de Lisboa nos consta inêl.irecta
mente que reina bastante insuborclinação nas tropas expeclicionarías, e que o es-
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pirita, tanto elos soldados como dos hal<Jitantes de S . Miguel, não deixa ele ser fa
-v:oravel iL nossa causa, o que nos faz conceber a esperança de que v. ex. a possa 
t1ra.r partido el'essa disposição elos animos, uma vez que encontre meios de se pôr 
em contacto com as outras ilhas. 

Bem quizeramos nós facilitar-lhe el'aqui esses meios; mas emquanto não re
cebe!l:mos elo Rio de Janeiro a resolução que temos solicitado, nem pócle veri:fi
c~r-se um emprestimo 1 nem por .conseqnencia estender-se a nossa espheTa de ac
çao alem do subsidio qtte jã., por via do capitão Thornton, anmmciámos a .v. ex. a 

lhe seria men~almente remetticlo. Conte v . ex.a, porém, que empregâmos e conti
nuaremos a empregar toclos os nossos esforços para o soccorrer, e que os reet1Tsos 
que podérmos alcançar serão exclusivamente applicados á defeza d' essa ilha. 

Remetto as segLmdas vias dos officios .que lhe dirigi pelo capitão Thomton, 
que saiu d'aqtu na esctma B1·itannia no dia 25 do mez passado, levando a seu 
borclo mais ele 13 :000~000 réis em moeda metallica, e uma grande parte dos in-
stnunentos mathematicos pedidos por v. ex ." · 

Agora vae a Conclessa de LiVe?]?OOl com as mtmições e generos que serão con
stantes da lista que rernetterá a v . ex. a Paulo J'I'Iiclosi, e na conformidacle elo desejo 
d~ v. ex. a só levará o numero ele praças de pret que permitte a pequenez do na
Vtü, e apenas um paizano, Antonio Raphael de Sousa, a titulo ele portador do~ 
Ineus officios . Este individuo foi-me recommendaclo particularmente per Manuel 
Alves ele lYiello, et\io caracter é ele v . ex.a assaz conhecido. 

Os mesmos motivos que acima indiquei, e o receio de comprometter dmante 
l:lm bloqueio maior porção ele generos de uma só vez, obrigam-me a cliffexir para 
outra occasião a remessa elos demais objectos que v . ex. a r eclama, e que· tratarei . 
de expedir-lhe successivamente. Espero para o fim c1'este mez poder fazer outra 
r~messa, que provavelmente irá no navio comprado em França, o qual tem eapa
Clclade para levar um maior numero ele soldados. 

As noticias que tem:os ele Lisboa r.:lada offerecem de maior importancia. O go
".erno ustupaclor parecia, ao menos momentaneamente, assumir alguma ap}Jaren
Cla ele menor ferocidade, l:loltando-se algtms centos ele presos, e não se procedendo. 
a_nheriores execuções de pena capital. O desembarque ele v. ex.a n'essa ilha ha
v~a causado grancle impressão, e desvanecido, segundo creio, a esperança que ha
VIa de a occupar p.or sec1~teção 1 ou ele se aproveitarem ela anarchia em que a sup
punham. 

~ rainha, no~sa augusta soberana, conserva-se em perfeita saucle, e manda-me 
cert1:ficp;r a v. ex. a e aos seus leaes companheiros o vivo interesse que incessante
lll~~te lhe merecem e o apreço em que tem essa importante porção elos seus do
InlUios, em prova de que receben't v. ex.a o reh'ato ela mesma senhora para ser 
collocado, c0mo já o preveni, na casa da camara ela nobre cidade de Angra. 

O marquez ele Barbacena não regressou ainda ela sua viagem, nem temos do 
~razilnoticia alguma interessante, á excepção ela chegada do navio Cec1·opsJ que 
la debaixo da direcção elo coronel Bento Maria )?essanha. 

Remetto a v. ex." os perioclicos do costume e tms folhetos :'tcerca ela questão 
portugueza. 
v· Deus guarde a v . e:x .a Lonch-es, 5 .ele agosto ele 1829.- In.mo e ex. mo sr. conde ele 

lllaFlor.= Ma1·quez ele Palmella. 
Ca:~,·ta 

1 Londres, 5 ele agosto de 1829. - Senhor: - N acla tem occorrido ele novo 
d?~r~a dos negocias de Portugal desde que ultimamente tivemos a honra de nos 

ll'lg'll' a vossa magestade imperial; estamos esperando anciosamente e a cada Ín
s~~te noticias ela ilha Terceira, para onde temos .enviado alguns soccorros em di
~- eJro e em mtmições, proporcionados aos moclicos meios de que temos pocliclo 
/s~or; e confiâmos no valor dos defensores dos direitos ele sua magestade fi.de-
188lll~a e nas acertadas disposições dadas pelo conde ele Villa Flor. • 

. Ja se não cluvída ele que a chegada · elo conde á ilha Terceira causou grande 
·fPressão em.Portugal, e diminuiu as esperanças que se haviam fundado por parte 
c 0 governo intruso sobre a a.narchia que sup1nmham existir na ilha. 



494 

A.s cartat> de Lisboa clizem que o affcctaclo 15ysteJi1n. ele ~oclernção, conforme 
~o~ conselhos elo ministro ele Hcspauha, continúa1 a &er scguiclo; e j<í os gabinetes 
ela Europa all~gam essa rp.udança Jlara at:tenuar os erros clq senhqr infante, e para 
justificar de ~ntem~o qualquer prqjecto de ~:econciliaç~o que elles intentem pro
por, pois ha tqcla a prol}abiliclacle ele que entre os gabinetes ele Madrid e ele Lon
ares, e talvez de Vien~a e de París, se está fabricando ulgun+ plano cl'essa n~tu
rcza, o qual cui:r:i por terra, se vossa n+agestaclc co~ti~Ual' a snstentar os dire1tos 
de su~ augusta filha, co~o pede a justiça e a sua p1:opria cligiJ.iclade, e sobretudo 
150 no archipelago elos .4~ore~ 4ot~Vel! algum succesl:\o, cn+ que a fortuna :finalmente 
~c manifeste pela :p.ossa parte_ 

Pede o nOSf!O dever que respeitoflamente1 exponhamos a vossa magestacle a. 
~onstcrnação em que pos t~m posto uma noticia que se espalhou clescle a chegada 
elo ultimo paquete' elo P,razil sobre fl. :).'esolução adaptada por VOflSa magestade de 
ordenar o immediato regr!=l!lSO ele f!Ua ftugusta :fil.lta Pfll'a essa côrte. A plena con
vicção em que estamos ele que uma tal rq.eclida póde ter agora consequencias im
wediatas e fataes para a causa ela :me~ma 13enhora, nos anima a fallar a vossa ma
g!'ll3tade com aqu~lla franquez;q, qtW exige a nossa homa, e que vossa magestacl_e 
C!)j.'tap:j.CUte esperOH- ele lfÓS1 qua~dq ;>e dignou ei.).Carregar-nol)' da defeza elos direi
tos de sua magestade :fidelissÍJJ+a, ~stamos persuadidos que na actual disposiç~o 
'dos gabinetes da ~p.rop;.t, a partida da rai.n.4a poderá ser o &igiJ.al do reconhecl
:rne:pto do senbo:r ipfan~l'l D. · ~lignel, ao mei).os por ~glaterva, ~ estamos igual
menta persuadido~> que, ~p1quanto flUa magestade · aqtú permaiJ.ecer, haverft muito 
p:1aio:r difficuldacle :parFt se dar esse p;.tf3SO escanclf!.loso-Vemos, porta.:pto, de tlm lado 
um perigo immineiJ.t~, emquanto do outro lado, isto é, da p1:olo:gg;a,ção da resielen
ci;.t ele sua magestacle n'p15tc pa.iz por mai;:; algu+J.S mez~s, se lf~O resultar um bem, 
;a,o m~nos não pócle r~!>ult.'Lr inconvepiep.te algum. 

No meio ela nOi)fla p.tflicçftp ainda conscrvâmos uma csperaiJ.ça, e é a de que 
vqs13a p1agestacle poder{~ ter fl,lteraclo a resolq.ção ác13rca do :regr~sso ele sua an
guf3ÜJ. filha, quando tivesse conhecimento dos obfjtaculos que se oppozera.m á in
;stalla~o ela regencia, como vossa magestade fL tinl)a d.eterminado, e elas grandes 
difficulqadcs que se pão ele oppor a que a sol:)redita installaçãq possa ter logar ~a 
maneira que nos atr!3v!3mos a· snggl')rir, se sua mag-estade Sfl ausentar cl'este parz 
sem dei:!mr clctermil.+~do este negocio; nem julgâmos que po13sa ser ela mente de 
vossa magestade o cl1amay jt].llto a si a sua aÍ1gu13ta filha, aq mesmo tempo que 
tem declarado publicame11-te fi. resolução de IJ.ãQ comprometter o Brazil na causa 
de Portt1-gal, e não deixar ao menos as providep.cias neccssarias na Emopa para 
qu13 po~sam ser sqsteptaclos os direitos e pron+ovidos os i:q.teresscs da senhoril. 
D. Maria II, cujP.- cap~a pessoal nunca póde sepapar-13e ela causp. ela nação portn
gueza, sopretttdq depois que vossa magestad!3 magnanj.mamente annunciou que 
mmca transigiria com a usm·pação_ 

Cheios, portanto, de confiança nas sabias dpliberações qJ.lC psperâmos de vossn. 
magestacl,~, só nos resta acrescentar a grata certeza._ ela contir~.uação da pros1Jera 
sancle da Fainl1a, nossa senhora. . 

Deu.s guarde a vossa magestade imperial:=,ll1cwqn.ez d,e P.ctl?n.ellct=MaTqttez de 
Tálençct=José Antonio Gtte?•Tei1·o. 

OfficiQ · 

llL 010 e ex .010 sr. -A noticift que nos deu O visco11.cle d~ lt,abayana, d9 con
teúdo ela carta de sua magestade o imperador para v . ex.", vinda pelo ·ultimo pa
quete, tem-nos posto, como v_ eilc" facilmeptfl acreditar.á, ~1a. ultima consternação, 
c qua i que chegaríamos a desespera1· da causa da l'ainha se não tivessemos no 
caracter de V - ex_ a ~ · no seu zêlo pela mesma ~agrada causa um justo motivo de 
confiança, que ainda nos anima e nos per~uacl~ que v . ex.", á custa até de commet· 
ter mu acto de desobeclie~cia e ele attrahir soQl!e si u!IIa responsabilidade momen
tanea, ha de querer salvar o seu augusto amo da deshonra perpetua que lhe resH1-
tará, se por executar as suas ordens se houver ele perder immecliatamente toda 
a esperança da rest.'tmação elos direitos ela rainha, nossa senhora_ Portanto asscn
tcí.'mos dirigir-nos a v . ex. :t por cscripto, e ainda que nada lhe possamos dizer que 
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a v, ex. a ·não tenha já occorriclo, COl!ltnclo estamos bem certo:> que :não d13ixa1'{t 
de ser sensível ás instancias, · u.ão só dos portugu!3!'1eS emigrados, mas tambEan de 
quantos perma-necem em P0rtu,gn.l leae13 á sua legitima r>oberaP.a, de que n 'esta 
occasiã.o nos persuadimos se:r o:;> iP.terpretes fieis . · 

S~ta magestacle o im.peraclor, collocaclo a uma tão graJJ.cle distancia ela Europa, 
tem mfeli.~n4ente tido muitas ooca,siõ~s ele reconhecer que q,t> stlas 'r er;oluções, 
quauelo aqui chegam, n~o são já al?plicaveits ás circumstancias, e cleve:rá por con
sequencia; uma ve'i'i que l)Õe nos seqs plenipoteu.ciariots uw.a t~o ju~ta co~fiariça 
como a que v . ex .<l lhe m~rece, n~o estranhar, a;ntets l(:lvaJ; muito a bem, que 13lles 
tenham o ~êlo e a coragem necessaria ;para se .afastarem ela letra, a fim cl13 seg,ui-
rem o espirito elas suas instrncções . . 

No caso actu1.l-l é obvio, em primeÜ'O logar, que nenhum grande ÍP.COJ:1.Vei].Íep.te 
~ócle segtür-se clq, demora ele sua mq.g·estaele fidelíssima na Europa por alguu.s. me
zes, porquanto, se :ma magestacle imperial a não app:rovar, facilmente póde cha
mar para a suq, companhia sua augusta filha, sempre· qu,e o houver por bem. Jlor 
outra l?arte 11.ão lJÓde :negar-se qtle ela im.mediata partida de sua magestade para 
0 Brazü, ainda qua:p.clo se não siga a total rnina ele f! Ua causa, pode:pl ao mej:!OS 
r:snltar OS gravíssimos 1wejl.üzos que Va:J+!.OS apontar : 1.0

, · que as potencias eU!I.'O
peas e a ln.glate:rra, á testa d~ todas, aproveitem go13tosas e13te pretexto papi r e
conh~cerem desde logo o senhor infai+te D. 1\'Ligu~l, fundadas em que sua· mage13~ 
tacle Imperial abandona e consid!')ra como perdida a causa ele 13ua filha:; 2. 0 , qq~ 
08 elefm].sores ela ilha Terc\3ira, no momep.to mesmo em que se :necessita armal~os 
ele maior força moral para faJ!;(:lrem a resiste:ncia a mai;:; energica ao ataque ele 
que estão q,ctualmente am~açados , vão :receber aom a noticia da partida ela rainha 
llUl golpe que deve aterrai-os, e qtte elles julgarão' não sem motivo, .como premn.,. 
so~· ele um completo ab~I].clOUO i 3. 0 , que QS portuguezes ele dentJJO e fóra elo r eino ' 
cau·ão em inteiro desalento, e deixando ele se considerar unidos f\, roda de ltnl 

centro commum~ 13e res ignar~o successivamente a viver tvanquillos debaixo elo 
gove1'no que a;té agora t êem considerado como intruso . · 

· Estas tres consicleragões são tão ala~1as c ele ta:q.to peso, que não cluvidf~mo s 
que ellas façam a devida imp:vessão sobre o espírito de v . ex. a, attE)nde:Q.do a qu1:1, 
~or um. lado se não perde nada, e do otltro se ::j,rrisca tudo. :E;mqu::j,nto ?-nós, pa= 
l ece-nos que sua magestaele o imperador, quando expediu a v . ex. a estas ultima~ 
~rc1eus, o faria na hypotlwse de j ~í estarem aumpvidas as anterioJJes, ~m virtude 

as q:taes elevil:). te1;-se install'ado um conselho ele regencia 13 ;:tlcançado os meio~ 
Pecumarios il1clispensaveis para desempenhar. as Buas attribuições . Não se verifi7 
calldo, pol'ém, esta hypothese, fi.caJJia com a pm•tida ele sua magestad~, ainda mesmo 
~nand? v. ex. a podes;:; e subminist~'ar algtms subsídios tempm•arios, o mesmo oon~ 
~elJh0 . tmpossibilitaclo de apparecer? e ~s portugnezes um ctwj:>o ace11halo; quasi 
. ed.uzu1os a total abanclono, seu). chreaçao alguma, e, quando m!')nos, totarlment~ 
lJU~Jossibilitaclos ele toda a commu:nicação official com governos estrai).geiros. Este 
n~ttmo inconvenie:g.ce cessa)'á sG sua magestade se demorar ai11-da na Emopa, até 
".u· a_ decisão de seu augusto pae sobre as provic1encias para a i:nstallação fla r e-
gencta, que sua magestacle imperial sem duvida já julg·ava in!?tallada . 
ti Tambem nos será ~icito a .. aresce~1.tar que sua. magestade, quando escveveu ul~ 

lllamente a v. ex. a, amda nao poc).Ia ter conheCimento ela nota de loFcl Aberdeen~ 
~ilU que Íl~plicitamente se pr(;}vine_ a v. ex.a do_ resultado qu\3 se seguirá ~a par~ 

da ela ramba. E estamo::; persuaeliclos que a lmtma el'e;;se docmm.ento ofij.mal terá 
couvenciclo a sua mag·estade ela conveniencia da StlSI)ensão ela execucão das suas ord ' ~ ~ 

~ns, e tudo quanto temos ouvido desde que o t.eor cl'essa,s ordens transpirou 
a~tu ~m Londres, nos confirma cada vez mais n'essa opinião. 
effi FtJ?-almente, c?nc~bemos a firme esperança ele que v. ex. a ·saberá, com aque1la 
cto~~cta ~ue lhe msprra. o amor que te~ pelo seu. sobe;·an_o, e que a ver.clade au
. lS~ n este caso, avahando quanto •sena contrano á d1g-mclade de sua magestade 
~~penal abanelonar sem providencia alguma os subditos ·da rainha sua filha, re-

lesentar francamente a sua magestade imperial que a sua honra exig-e, ainda 
resmo quando se veja na dura necessidade de desistil~ ela contenda, que o nã() 
aça sem ado1Jtar ao mesmo tempo as providencias necessarias para que não pa-
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reça que se faz uma odiosa e cruel separação entre a causa da rainha e a da na
"ção portugneza ; e para que se não dê agora aos povos o fatal exemplo ele ver a 
:fi.cle1cladc, nã0 só. persegtti(la por ferozes inimigos, mas tambem desprezada e 
quasi mal olhada p~los príncipes a quem servin, á custa ela proscripção e elos 
maiores · sacrificios . E inutil desenvolver mais estas idéas para -v. ex.a, que de 
de certo abunda n'ellas, e entregando a v . ex. a a nossa causa, sabemos por e::rEe
riencia que a entregftmos a um verdadeiro amigo d'ella, e sobretudo a mn mims
tro que tantas provas evidentes tem dado elo interesse fervoroso que experimenta 
pelo serviço ela j qven rainha confiacla á sua guarda. 

Deus guarde a v . . ex .a Lonclres, 6 ele agosto ele 1829 .-Iu.mo c ex.mo sr. ma~·
qnez ele Barbacena.= Mw·quez de Palmella. = Mcl?'qnez de Valenga=José AntonW 
G1-Ge1'rei?·o . 

O:ffi.cio 

(N .0 131) . 
Ill.1110 e ex. mo sr . - Hontem deixei ele escrever lJelo correio orelinario, por sa

ber que saíu hoj e um extraorclinario para Lisboa, que deveria ter verificado bfl 
mais dias, como anmmeiei a v . ex.a 

Continuando, pois, a levar ao conhecimento ele v . ex. a as cliligencias que te
nho feito junto a este governo, para que verifique a promessa em reconhecer el
rei nosso senhor na plenitude elos seus direitos, proporcionou-se-me hontem a an: 
diencia do ministro de estado D . Manuel G. Salmon, commtmicanelo-lhe ter el-rei 
meu augusto amo já resolviclo á,cerca elo project"o ela carta que deveria ser enviada 
a seu augusto irmão o imperador do Brazil, lJelo modo que conviesse ao real ele
coro ele sua magestade e ao estado ela negociação pendente. 

A isto me respondeu Salmon, que ficava inteirado para assim o fazer consta.r 
a sua magestacle catholica1 e m.e repetiu que n'este assumpto el-rei seu amo não de
sejava entremetter-se; comtuclo lhe parecia que não er::~~ ele mais que se intentasse 
por este meio a reconciliação entre as duas monarchias, e me leu um proj ecto de 
carta que tencionava enviar a D . Joaquim ele A vila; 'mas, em consequencia da 
minha communicação, prescindia d'isso. 

Emquanto ao reconhecimento, contimuou Salmon, lisonj eava-se em me dizer 
que a negociação em Londres ía mui acliantacla, pois Abercleen dissera a Zea. 
que estivesse certo que a Hespanha não des~java com mais empenho reconhec~r 
o senhor D. Miguel, elo que a Inglaterra, mas que a Hespanha se achava em clif
fm·entes circumstancias para ser a primeira, pois não tenclo reconhecido a senhora 
D . Maria da Gloria, nem mesclado-se em assumptos ele Portugal, estava em outra 
posição; acrescentou Salmon que os ultimos· officios vindos ele Londres tinhaJ1l 
sido apresentados ein conselho ele ministl'os, e que fôl'a decidido que Zea se apro
veitasse da abertura feita pelo governo inglez, que perguntasse que inconveniente 
póde haver em que desde já seja reconhecido el-rei" ele Portugal pelo governo de 
sua magestacle catholica. 

Não deixarei ele lhe fazer algumas observações sobre qualquer resposta que 
possa dar o governo inglez, tendente a demorar aincla por algum. tempo os dese
jos d 'este; ao que me respondeu Salmon, que sua magestade catholica desejav-a 
sempre ter toda a consicleração com o gabinete inglez, mas que este se achava 
resolvido a decidir esta. questão quanto antes, e que fizesse esta commlmieação ao 
meu governo . 

Hoje sáe outro correio extraorclinario para Londres, e não du.,viclo que seja 
portador ele ordens ele Zea para continuar os seus esforços n'este sentido. . 

Deus guarde a v. ex. a ~Iaclricl, 8 ele agosto de 1829. - IJJ.mo e ex. 010 sr. viS
conde de Santarem. = Conde dct Figueínt. 

'"' 
No principio ele agosto cxpoz-se á venda em Lisboa uma traÜtlcção feita por 

.Joaquim José Pedro Lopes, embora só designasse as respectivas inic.iaes, co1n ? 
titulo Ye?·clacleiq·os intm·esses das potencias ela E~wopa e do impe1·io do BrcLz·il ?'elctt~
vamente aos actuaes negocias ele P01·tugcd; folheto pouco antes publicado nos icliornas 
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ing~ez 1 e francez 2, ;:;enclo cl'cste ultimo que o r eclactor cla Gazetc~ o verteu compre
faclo. cb sua pcnna. Ignorâmos o Jlomc ele quem redigiu a clll'iosa clissertaçfio apo
~get_LCa. dos direitos de D . Miguel; ::tpenas nos consta que os exemplares foram 

distl'lbutclos pelas côrtes estrmweiras e ao texto se r eferiram muitos periodicos c 
outros 1. t" ~ i? ' · · · t mpressos, mo 1vo suu1-C1ente lJm•a aqm menclOll~r"se na m egra. 

Disse'l!-·-tação poli-tica 

Tem.se escripto· muito sobre os direitos de D. Miguel it corôa ele Portugal, 
~~bre o~ de D . . Pedro e ela princeza D. Maria ela Glm•ia, sua :filha; mas ten~-se 

lto mmto pouco sobre os verdadeiros interesses ela Europa em geral, e do Im
pe_raclop D . Pedro em particular, r elativamente aos neg·ocios d'este desgraçado 
remo, e é isto o que fará o principal objecto cl'este pequeno .ensaio. 
, nlCo~fio não ava·nça1•ei ass·erção alguma que não seja fundada em factos assaz 

co leetclos, e que mui JacilmenttJ se podem verificar. · 
_. 9,nanto aos direitos legitimas de D . MigLlel, elles têem sido demonstrados até l CVtclencia em varias es.criptos qtle se ·têem pub_licaclo e mesmo em alguns artigos 
c, as. gazetas, com provas legaes e trio incontestaveis, que bastará mencionar aqui 
111damente as mais essenciaes, para servirem de introclucção ás importantes con-
81 erações que eu me proponho apresentm~ sob1'e outJ•os objectos. 
d D-. Migt~el entrou em seus _direitos á corôa de Portugal pelas leis funcl~mentaes 
~ n;tonal'e.hra portugneza, ass1m que D. P edro, apoderando-se do BTaztl, o con

stLttlul em inJ.per.io independent'e, de todo separado de Portugal, o que elle fez 
~ela _força elas armas, e cle1Jois por t\lll tratado solemne com seu pae, con_ch~iclo 
, ebarx:o da mediação da Inglaterra. Por um tal acto perdeu D . Pedro seus clireltos · 
a corôa de Portuo·al quer pelas leis fnnclamentaes cl>este r eino, quer pelas. da nova 
cou t" . b ' s ltutç~i.o elo Brazil, que elle jurou observar. 
di Elle os perdeu pelas leis flmclamentaes ele Portugal, porque ~s leis pr.i~or
. ~es de Lamego, constantemente observadas desde seu estabelecimento ate aos 
1 ~1n~clos ela raiuha D . Maria I e de seu filho el.,rei D. João VI, que as declarou em 
~~gol' :pelo alvará cl~ 4 de junho ele 18:4, excluira_:n elo thl'On~ ~oclo o p~'incipe es-

angetro, .por nas01mento ou por opçao, e que nao pócle restclir no r emo. E stas 
lllesmas disposições foram confirmadas pelos act0s elas o6rtes de 1641 e pela carta 
patente ele 12 ele setembro ele 1642, em que estão insericlos os capítulos cl 'estas 
iesmas côrtes, com a approvaçi;lo elo r ei, cloc}..lmentos que constituem os clireito1> 
pe soberania ela augusta casa de Bragança e a 01•clem ele suocessão á corôa ele 

ortngal. 
D · Pedro perdeu seus clireitos pelas leis fLmclamentaes elo imperio elo Brazil, 

torq~le o artigo 4. 0 , titulo rr, ela ·carta bPazileira, determina que : «São cidadãos 
razlleiros todas as pessoas :aascidas em Portugal, que r esidiam no Brazil quando 

; nova cai'ta foi pPoclamacla e que ali continuaram a :t;.esiclir depois 3 >> . E pelo ar< 
rgo 7 · 0 ela mesma carta : «P erde o direito ele cidadão brazileiro aquelle que se 
~atnralisa em pai.z estrangeiro4·» . E pçlo artigo 119.0

: «Nenhmn estrangeiro po
. erá succecle1• na corôa elo Brazil5» . E logo bem claro que assim que D . Pedro 
)Llrot~ manter em força estes tres artigos, elle se tornou brazileiro, e por con
~egnmte soberano estrangeiro para Portugal e como tal inhabil pelas leis poi·
c:~~:ezas pal'a snccedeF na co:rlÔa d'este reino, ou para exercer acto algum cl~ au~ 
) bt~1acle . Cumpre acrescentar que D . Pedro protestou muitas vezes, por actos 
ltt hcos, sabidos de toda a Europa, que era braúleiro e nada queria de PortugaL 
ing 

1if'l~e trzte vnte1~csts of the eu,1·opean powen and the em!]_JC?"O?" of B1·azil, in ?·efe,·ence to the exist
bins~' Is29. o f Po1·tu.gal; by a fri end of t ruth & peace. London, pl"inted by A. Reclforcl anel Ro-

~ Ve?·itables i~térêts des p1tissances eu1·opéennes et de l'empi1•e du B 1·ésil. Paris, 1829. 
se ue J:- redacç~o o_!l'icial cl'~st.e artigo1 que o op_usculo ioglez transcreveu exact:;;,mente, é. como 
.i á gr : 

1
" São cldadaos braztleuos to elos os nasc1dos em Pm·tugal e suas possessoes, que, sendo 

hab·~Slc entes uo Brazil na epocha em que se proclamou a inclepencleucia nas p1•ovincias ondo 
\ avam,_ adheriram a esta exp1·essa ou t acitamente pela continuação da sua 1•esidencia" . 

tra11• J?eve ler-se : «Perde os direitos de cidadão brazileh-o o ·que se na.tt1ralisa1· em paiz cs, 
' gelro , . 

5 
Aliás : «Nenhum estrang-eiro poderá succeder na. IJOl!Ôa i!o imperio do BraziL, . 

32 
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Cumpre, ontrosim, notar· que, p~Lra rematar as extravagancias e as contradicçõ~s 
que tem havido em toda esta transacção, o artigo 77. 0 da carta que D . P edro qmz 
impor a Portugal diz que : «Quando o rei saír elo r eino sem consentimento das 
côrtes geraes, se entenderá que abdicou a col'ôa 1.>> . E ste artigo ela carta intrusa 
confirma inteinvmente a justiça da exclusuo elos clireitos ele D. Pedro á corôa de 
Portugal, pelas leis funClamentaes elo reino . Vê-se 'tambem por um artigo tão con
trario aos direitos ele D . P edro, o clesconnexo da fma carta, o que só se pócle 
attribuir a que esta peça foi fabricada em Lisboa pela cabala inimiga ele D. :Mi
guel, e que talvez recebeu algumas aclclições no Rio de J aneiro, mal digeridas. 

Ainda que a qualidade ele estrangeiro e a impossibilidade ele residir em Por· 
tugal fossem. motivos sufficientes para excluir D . P edro ela corôa cl'e.ste r eino, 
ctnupre observar ainda mais que pelo alvará ele el-rei D . J0ão IV, ele 9 de setem
bro de 164 71 nenhum r ei ele Portugal pó ele ser acclamado senão depois ele ter 
prestado o juram.ento elo estylo, de manter todos os privilegias, fóro s, graças e· 
costumes elos tres estados elo reino, que os r eis seus predecessores têem concedido 
e jurado observar; e pois que D. Pedro, pela impossibilidade acima.mencionada, 
n ão pôde prestar um tal j uramento, todos os actos ele soberania que elle preten
deu exercitar em Portugal são illegaes, e, por conseguinte, ele toda a nulliclacle 
em clireito; o que foi ultimamente r econhecido pelos tres estado s retmiclos eDl 
côrtes, unica auctoriclacle legal que tem o direito de cleciclir e que tem decidido 
sempre todos os pontos controversos ele successão clescle o principio ela mouarchia. 

Diga-se embora que nas ultimas côrtes r eunidas em Lisboa se não a;chavaDl 
presentes alguns membros ela uobre:r,a que tinham saído elo . reino; a rasão cl'isso 
é sabicla. Entretanto, os acontecimentos que se seguiram fazem ver bem clara
mente qual era a voz ela grancle maioria ela nação e a força moral elos tres braços 
elos estados que formaram •estas côrtes , quando se considera que ellas procede-

. mm tranquilla e r egula.rmente em seus trabalhos em Lisboa, até elevarem ao 
throno o legitimo herdeiro da corôa D. Miguel I, ao mesmo tempo que havia no 
Porto e eni outros sítios uma st~blevaÇão ele mais ele cinco mil homens ele tropas, 
apoiadas por toda a facção inimiga ele D . Miguel, sublevação que clesappareceu 
como o fumo logo que a verdadeira legitimidade foi proclamada por juizes com-
petentes. · . 

Quanto aos pretendidos direitos ela princeza D. Maria ela Gloria, é mais que 
singular pretender que um pae possa transmittir a sua filha clireitos que elle não 
possue, e abdicar a favor cl'esta um throno que lhe não pertence, e ele que ella 6 
excluída como estrangeira, estanclo naturalisada brazileira pelos sobreditos pri
meiros artigos ela constituiçã.o elo Brazi.l ; e todas estas monstruosas illegaliclacles 
a respeito elos pretendiclos direitos ele D. Pedro e ele ·sua filha, que acabo ele r e
ferir, se commetteram sem se consultarem os tres estados elo reino ! Se os sobe
ranos defensores da leg itimidade e elas leis funclamentaes elos seus estados pres
tassem seu apoio a doutrinas e transacções ele tão :ihlegitima natureza, em breve 
desappareceria dos thronos a verdadeira legitimidade . 

Outro argumento que os inimigos de D. Mig·uel fazem a favor elos pretenclidos 
direitos da princeza D . ~faria da Gloria é : que sendo nascida em uma possessão 
portngueza, em viela ele el-rei D. João VI, e antes elo tratado ele se1Jaração.1 ella 
nasceu portugueza e adquiriu direitos eventuaes á corôa ele Portngal ; porém, isto 
é ·um sophisma, pois que ella per cl eu seus clir eitos vindo a ser brazileira, pelos 
mencionados artigos ela constitLúção que seu· pae jurou; e por outra parte D . Mi
guel pelas leis funclamentaes elo r eino veiu a ser o successor na corôa portugueza, 
depois da morte ele seu pae. . 

Mas o ultimo clecreto ele el-rei D. João VI, de 6 de março de 1826 (dizem a 
facção e todos aquelles que ella tem por algum tempo podido e.qganar) declara 
D. Pedro successor da corôa. Em primeiro logar, esta asserçãõ não é exacta. O 
r ei cliz n'esse decreto que as disposições que elle contém elevem servir ele r egra, 
«emquanto o legitimo herdeiro e successor cl'esta corôa não cler as suas providen
cias a este respeito)), sem declarar o nome cl'este herdeiro, se era D. Pedro on 

1 A carta diz: "O rei não poderá saír do reino de Portugal sem o consentimento das cô'rtes 
geraes ; e1 se o fizer, se entenderá que abdicou a corôa" , 



499 

D . . MigueL Não se póde crer qtlc fosse por esquecimento que se commottesse uma 
0llltssão d'es ta natureza, quando bem se s&bc que eram os inimigos de D . Miguel 
quem cer cava o moribundo r ei; que foi·am elles que r edigiram o decreto , e que, 
por conseguinte, não podiam esquecer-se ele mencionar n 'elle o nome de D. P edro, 
a fim ele para o futuro não ser cltlVidoso que D . Miguel fôra excluído. O mais 
Pr?vavel é que a cabala fez esta omissão ele proposito deliberado, r eceiando que 
der;-:asse o r ei ele assignar o decreto ouvindo o nome ele D. Pech·o, pois elles 
nu~tto bem sabiam quanto o pae estava indisposto contra este filho por causa elo 
arttgo 2. 0 elo tratado ele separação elo Brazil, redigido ele t al modo, que o rei con
serv~va o ·titulo espurio de imperador elo Brazil, não por direito, como elle pre
t(3nch a, mas por graça especial ele D. P eclro . Esta supposição é tanto mais justa, 
quanto é cer to que sua magestacle o impemclor ele Austria tinha, havia algum 
t~~po, empregado às seus bons officios para com el-rei D . João VI, para o r econ
ciliar com D. l\figuel ; que este príncipe t inha escripto algumas car tas a seu pac 
a este r espeito, ás quaes el-rei tinha ultimamcn,te promettido r esponder ; porém·, 
os. da cabala que .rodeavam o soberano acharam, por algum tempo, meios ele es
torvar que elle o fi zesse, .até que a magua que lhe causára o artigo 2.0 elo dito 
t~·ataclo o havia decidido a chamar D. Miguel, o que não pôde e:ffeituar por mo
ttvo d~ enfermidade fatal que sobreveiu e que em poucos dias o levou. Compete 
~os leitores o fazer sobre este cl esgraçac1o a,contecimento os commentarios que 
Julgarem a propos ito, não se esquecendo, toclavia, de um facto averiguado que sue
cedeu n'esta occasião . O r ei, pr oximo a morrer , tinha manclaclo chamar a r ainha 
lu~ esposa para se r econcili::n· com ella. Estava .a rain?a : P.onto ele s~ír do ~a- . 
acLO ele Qtteluz, quando recebeu nova ordem para ali n ao Ir . Todas estas· cn·
cumstancias bem dão a ver que os actos que appar eceram em nome elo rei, clu
ld'ant~ a sua curta enfermidade, só eram obra elos ela crubala que r odeavam este 

esdltoso monarcha . 
. Uma d' es tas obras foi o decr eto ele que se trata, cuj o original ninguem 

V tu~ apesar ele a camara elos pares t er pedido com instancia que se lhe apr e-
sentasse. · 
.. O conselho ele estado n~o se achou presente para r eferendar a assignatura elo 
~1' n~ conformidacl e elo estylo praticaclo em documentos de tão alta importancia. 
t
1

' po1s, evicl ente qtte similhante decreto se acha r eves tido ele caracteres que o 
drna.m subrepticio e illegal. Ainda supponclo que estr:, clecr.eto estivosse r evestido 
l 0 to elas as formailielades necessarias que lhe faltam, não seria menos illegal por 
c rbs rasões : primeira, porque estava em contraclicção com o alvará do mesmo 
; o er~no, ele 4 ele junho ele 1824, que declarava em vigor as leis fundamentae~ 
c 0 remo, como as unicas que ll1e convinham, e por estas leis estavam consagra
dos os direitos de D. M.iguel. Não é clifficultoso decidir qual dos dois diplomas 
tem o caracter ele legitimo e válido, se o alvará, r evestido ele to das as formalicla
~~s necessarias para o fazer authentico e valioso, e que o r ei assignou em per-
~tto estado ele saucle, ou um decr eto fabricado nas tr evas, que se diz ter sido as

r:ngnado pelo rei no meio elas ancias da morte, e inteiramente desprovido de todas 
as. f?rmaliclacles inclispensaveis para o fazer valioso. Um decr eto, finalmente, cuj o 
01' 1g1~&l ninguem viu, e que se não sabe onde pára ! Segunda, el-rei não podia 
I>or Sl só , sem 0 concurso dos tres es tados elo reino, alterar as leis funclamentaes 
estabelecidas sobre a fórma ela successão á cor ôa. 

' dToclas estas considerações lmiclas põ~m na maior claridade que este decreto não 
]?o e servir senão para patentear a nulliclacle elos pr etensos direitos ele D . Pedro . 

Ou.tra accusação que a facção inimiga ele D . Miguel, e aquelles que ella tem 
~odmentaneamente illucliclo, t em feito contra este príncipe é que1 depois de t er ju
: a 0 vohmtariamente, dizem elles , a constituição ele D . Pedro, destruindo-a per
Jllrou. Convenho na doutrina elo pe1jurio tomando-a em abstracto sobre a violação 
c e .alg·um juramento l egal ; mas ella é absolutamente falsa se a querem applicar 
i o JlU'amento da carta ele D. Pedro. Exer cendo D . Miguel o officio ,de conclestavel 
c .~1 reino na acclamação ele seu pae el-rei D . . J oão VI, prestou o j uramento r eque
l'tc o,. r econhecendo-o como rei, pelas leis funclamentaes ela monarchia portugueza, 
qtle elle tambem n'este acto jurou observar c pelas quaes todos os r eis de Por-
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tno·al são oLrigados, antes de serem acclamados, a prestar jummento de «manter 
e~ vigor todos os privilegias, fóros, graças e costumes que o~ r eis seus ~redeces~ 
sores concederam e juraram observar aos tres estados elo remo ». D epms de _ter 
prestaelo este juramento, foi D: n~i~uel obrigado a prestar outro no Ri? de Janeno, 
de observar as bases da. constltmçao que os demagogos ele 1820 dev1am faz er em 
Portugal; e ~ Nsu~ · che~acla ~ Lis~oa ,foi ou~ra v_ez p. M~guel obrigaclo a jm~r 
essa constitmç~w yí felta . É clepo1s cl esta chvers1clade de Jm·amentos que elle se 
vÍll obrio·ado ainda a jurar em Vienna, e depois em Lisboa, a carta ele D . Pedro; 
N'este lZbyrintho de juramentos cu_mpre, portanto, examinar qual é aquel~e que. esta 
r evestido elos caracteres necessanos para o fazer legal e, por consegumte, Justo 
e valioso. Estes caracteres são : primeiro, que o jtuamento seja espontaneo, sem 
constrangimento ou perig·o de ficar exposto quem o dá a wal algum recusando 
prestai-o; segtmclo, que sej a legal e ele modo nenhum contrario ás leis fuudamen· 
taes da monarchia; terceiTo, que sej a conforme aos desejos da grande maioria da 
nação, e ao pacto primordial que ·esta contratou com a auctoriclacle soberana. Ora, 
estes tres caracteres ninguem os acha senão no jlU'amento prest~clo por D . :Miguel 
na acclamação ele seu pae, juramento ele dever, ele herança, ele costume elo r eino, 
e, por conseguinte, legal e tanto mais espontaneo qt1anto elle ha consagrado seus 
direitos eventuaes á corôa. 

N enhtll'm. cl' estes tres caracteres. se acham nos juramentos que D. Miguel. se 
viu obrigado a pres tar ás côrtes r evolucionarias ele 1820. Ellés não foram espon· 
taneos, porque se o infante houvesse recusado prestai-os, teria a mesma sorte qt~e 
a rainha ,s ua mãe, que o patriarcha e que o bisiJO ele Villa Viçosa, etc. ; elles não 

'foram legaes, porque subvertiam as leis fundamentaes elo reino; elles foram con· 
trar ios ao desejo da grancle maioria ela nação, pois se viu com quanta facilidade 
se fizeram clesapparecer em um momento as i]ltrusa.s côrtes, e se restabeleceu 0 

rei em seus legitimas direitos. 
O jlU'amento ela carta de D . Pedro tambem não tem nenhum elos tres caracte· 

res indicados. Elle nã,o foi espontaneo, porque D. Miguel muito bem sabia que 
esses mesmos inimigos, que tinham persuadido el-rei seu pae a manclal-o saír cl,e 
Portugal, trabalhavam sem cessar em sua total perclição por todos os meios pos· 
siveis, e especialmente em o despojarem de seus direitos eventuaes á corôa. En 
até creio me não engan0 se avançar que o gabinete ele Vienna recebeu por cliver· 
sas vias informações cl 'estas machinações e perversos designios ela facção contr~ 0 

infante . Não ignorava este príncipe c1ue a intriga da carta de D . Pedro, assllll 
como o seu decreto ele abdicação, impondo-lhe o cluplicaclo jugo ele um juramento 
.e de um casamento forçado e tardio, e á nação o ele uma longa menoridade e de 
uma prolongada incerteza ela successão ao throno; não ignorava, digo, que ·to elas 
.estas machinações ela facção tinham por alvo despojai-o ele seus direitos eventuaes, 
e mesmo ela sua liberdade, pois que ella tramava éte longo tempo a conspiração 
de privar o infante ela protecção paternal ele sua m.àgestacle o imperador ele Aus· 
tria, transportando-o para o Rio de Janeiro, e para este fim se cle'ram pressa e~ 
faz0r vir a Brest a nau D. João VI. No meio ele circumstancias tão ameaçadora;, 
.e sabenclo o infante que não se lhe permittu:ia r egressar a Lisboa, como a naçao 
desejava, se nlLo prestasse o juramento, que podia elle fazer senão lJrestal-o? JY[as 
pócle chamar-se espontaneo um acto tão forçado? 

Não só não foi espontaneo este juramento , mas foi illegal; primeiro, porque é 
contrario ás leis fundamentaes da monarchia, que D. lVIiguel tinha jurado o~ser· 
var; segundo, porque a carta foi imposta á nação por um soberano que se fez es· 
trangeiro por escol11a e pelo juramento que prestou á constituição brazileira, o qne 
o constituiu estrangeiro e, por conseguinte,- inhwbil, segündo as ieis ftmdamentaes 
portuguez.as, pm!8! ser acclamaclo r ei, pois que não o podia ser sem prestar ele an· 
temão o 3tmvn;tento de manter essas leis fttnclamentaes que elle pela sua carta pro· 
curava destrmr. 

Dar um soberano a qualqu er nação uma carta constitucional, que elle propriQ 
não póde jtrrar, e exercer de mais . a mais clespoticamente esse poder tão mon· 
strnoso sem previamente haver consultado auctoridade alguma elo paiz que a carta 
deve reger, é sem duvida um absurdo inaudito na extravagante historia elas con· 
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sdtituições modernas !, E pretendem-se effeituar todas estas monstruosidades e:tn nome 
a legitimiclacle ! . 

A exposição que acabo ele fazer põe em toda a evidencia que, elos tres jlU'a
mqnt~s que D . Miguel prestou, o primeiro ·é o uni co que tem caracteres legitimas t va1l0sos, e 9.ue_ os outros foram obrigaclos, illegaes e, J?Or conseguinte, in:ali-

_ados pelo pnmeu·o . Esta escandalosa multiplicidade de Juramentos contracliCto
Dos é u~na con~equer:cia necessaria ele ~oclas a~ revoluções . O }Jroprio i:tnp~rac~or 
l · Peciho se vm obngaclo a prestar diversos JUramentos; prestou, em pr1men·o 
degar, 0 ele respeit:r e observ~r .~s leis fundam.entaes ele _P~ri~Igal, na ac~amação 
vol s~u P~.e D . J o ao VI; dep~.ts Jlll"O~l as bases. da ~onstr.tmçao que as co~-te_s ~e
cli~l~lOnarw.s ele P_o:~Itug~l clev1am ~OlJar, e clepo1~ ~'l_sso JUrou clu~s consttttuçoes 
têe er en~es p~ra o ImJ:Gl"lO' Cto Braz1l. Algun~ cl~s m1m1go~ ele D .. Mtguel, que tanto 
1 ~ ferto gntar o Twnes com a; palavra JJe?:J1t1"W, a r espeito elo Juramento que elle 
lavta prestado em Vienna, e que elles chamam espontaneo, têem tambem prestado 
a lllesma cliversiclacle ele juramentos que este príncipe, entrando n'elles o ele ho" 
~enag-em na acclamação ele D . J oão VI, e de observarem as leis ftmdamentaes 
ell Portug·al; e é por um tal juramento, _q:le sens. an;tepas~a~los _Prestaram, que 

68 cpnservam em herança em suas fam1lias os t1tulos1 pnv1legws, commendas 
e outras graças ele que gosam. E entretanto não escrupulisaram ele pe1jurar, 
~uanclo violaram esse juramento legitimo e primordial, inalteravelmente observado 

escle ~ principio ela monarchia, prestando posteriormente outros juramentos tão 
contraclicto~·ios ! 
. Devo agora aqui declarar que, no que tenho dito ácerca elo juramento que o 
~~fau_te prestou em Víenna, eu não pretenclo fazer a menor imputação ao gabi_nete' 

_. V1enna, o qual sem duvida obrou de boa fé em todas estas tra:nsacções, Ima
~tnando, assim como as outras potencias, que convinha ao socego· ele Portugal e 

e toda a Europa, que a carta ele D. Pech·o se consolidasse, pois se acreditava 
que ella fôra voluntariamente acceita e jurada pela nação . A7saz sabido é quanto 
0 

governo austríaco é opposto ás constitwções ele fabrica moderna, e com que r e
~ttg·nancia elle consentiu em um juramento inesperado cl'esta natureza na capital 
f~I Anstria. p esgraçaclai?ente o~ g·abinetes dos soberanos têem sido ~~g~ac~os por 
D sa,s. ~elaçoes sobr_e o ver:lacle1ro es~ado ele Po~-tugal, tendo 11. fa?çao llllmi_ga de 

· M:~guel grande mfluenCia no gabmete de Lisboa, e no prmCipal maneJO elos 
. ~eg?ctos fóra elo, r eino; junte-se a isto que, tendo varios dos principaes age;n,tes ela 
Ltnga facil accesso junto de alguns membros elo corpo cliplomatico residente em 

Isboa, I'ecebiam os gabinetes elos soberanos por canaes diver"sos informações in
â!actas sobre as clisposições. ela nação porh~gueza em geral a r esp_eit_o da carta 
... D. Pedro . Ignoravam, portanto, estes gabmetes que a grande mmona d~s J?Or
Lll?nezes nutria mortal odio contra toda a constituição que não fosse a constltmção 
~nmorclial ela monarchia constantemente observada por todos os soberanos de 

ortugal e qtJe a nação e
1
stava decidida a restabelecer. Elles ignoravam que se a 

~ar tê~ de D. Pedro não tinha mais cedo desappareciclo, era só por motivo ela au
sencla do infante que os portuo·uezes olhavam como seu chefe e legitimo sobe
rano i e se as tro{Jas inglezas ch~o·assem alo·tms dias mais tarde a Lisboa, D. Mi-gLtel t . . . l . o . o 

ena src o acclamaclo rer, mesmo estando ausente. 
de Não .se pócle c?m justiça _acc:1sar J?· Miguel c~e ter tido premeditada intenç.ão 
L" {EJ.zer o que mrcumstanCias 1mpenosas o obngaram a fazer à sna chegacl~ a 

ls oa. Elle ig·norava, assim como os gabinetes elos soberanos, o vercladeuo 
~stado ~os partidos ei.n Portugal. Chegando a Lisboa, então viu a immensidacle 

0 partido realista e verdadeiramente nacional, que peclia a grancles clamores se 
)ozessen~ as leis ftmclamentaes ela monarchia em vigor, para reivindicar os direitos 
c el J? .. :Th~tguel, que ellas consagravam. Por outro lado, o partido liberal, implaca-

. Ye 1LliDlgo ele D . Miguel, depois elo successo ele Villa Franca, tinha por si grande 
r:rte elos officiaes do exercito, P?iS que os clois ultimos ministros da guerra, no 
t" ~po das côrtes ele D . P ech·o (ambos elles heroes elo barco ele vapor Belfast)~ 
t~~ am desligado grande numero de officiaes que julgavam não serem do seu par-

1 o, pa.ra os substituirem por outros que eram d'elle. N'este meio tempo, f01·am-se 
apresentando continuamente representações ao infante feitas pelas cliYersas cama-
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ras do r eino, pelos tribunaes e por cada um elo~: tres estados separadamente, pe
clinclo o restabelecimento cl.as legitimas instituições nacionaes e elas leis fundam~n
taes do reino, sempre observadas até ft morte de el-rei D. João VI. Que podia, 
portanto, fazer o infante em circumstàncias tão urgentes ? Cumpria apoiar-se ero 
um dos dois partidos; apoiar-se no partido que era seu inimigo inveterado, pa:;a 

• subjugar o partido mais forte que r eclamava seus direitos e os elo infante, n~o 
fôra menos que connuetter um suicídio insensato e accencler subitamente no pa1z 
uma !rtlerra civil c encarniçada. Foi preciso, portanto, apoiar-se o infante no pa.r
ticlo ~m·dacleiramcnte nacional, qtle reclamava suas . leis e instituições legitimas . 
Elle, todavia, r esistiu a entrar no exercício de seus clireitos por meio das r ecla
mações elos povos, que em diversos lagar es elo reino o tinham acclamaclo rei abso-

· Iuto; e, conformando-se ao que sempre praticaram os r eis seus predecessores e]ll 
todos os casos controversos ele successão, deixott essa decisão aos tres estados do 
reino, que m~~ndou convocar para esse effeito . 

Os resultados que se seguiram ás decisões dos tres · estados, nenhuma cluvicb 
deixam ·ele que estas decisões foram conformes aos des~jo s da grande maioria .cb 
nação . A facção inimig·a de D. lYiiguel t inha desenvolvido toda a sua força na 1ll· 
surreição militar do Porto, que se dissipou como o fumo, nssim que esta decisão 
se publicou. Este acontecimento fez claramente ver quanto haviam sido enganados 
os gabinetes elo s soberan0s sobre o verdadeiro estado ele Portuga'l pelas sugges
tões insidiosas da fa,cção, quandr:> se per suadiu ao infante, antes de partú: para 
Lisboa, que annuisse aos protocollos formados em Vienna e em Lonclres, na sup- _ 
posição de que o príncipe podia pôr em execução o que elles continham; poré])l, 
os acontecimentos patentearam ·quanto lhe era impossível conformar- se com isso. 

Demais, não podem as potencias deixar de confessar, com a boa fé que lhes 
é propria, que, depois de concluído no Rio ele Janeiro o tratado ele paz e d e se
paração do Brazil, ellas es-tavam per suadidas que o imperador D. P edro j á não 
tinha direito algum de decretar a mínima causa para Portugal, e muito menos ele 
abolir as leis fnnclam entaes cl'es te r eino e nomear-lhe 1m1a soberana, transmittindo 
a esta clireitos que elle depois d'aquelle tratado não possuía; tratado que não con
tinha uma unica palavra sobre estes direitos, mas em qt~e se achavam cle:finitiva
mente estipuladas .a separnção e a inclependencia absolutas dos dois estados e, 
por consegtunte, elas duas novas clynastias portugueza e brnzileira da casa ele 
Bragança, pois que de outro modo a separação e a inclependenéia de Portugal ~e
riam sido illusorias , e teria este r eino :ficado longo tempo em um estaclo precano, 
continuamente expósto às intrigas e ás desgraç.as que acompanham sempre as roe
noriclacles e as r egencia,s t emporarias, e as muclauças de soberano s nascido sN e 
creaclos fóra do r eino. E, pois, fóra de toda a duvida que, clepois da Tati:ficaçao 
do tratado de separação , :ficmam os dois ramos da casa de Bragança inteiramente 
separados ; este é o sentido natural e rasoavel do espírito e da letra . do tratado i 
qualquer outro sentido que lhe quizessem dar não seria mais que chicanas, a que 
o governo britannico não está costumado a prestar sua mecliação e apoio, e qne 
a nação portugue.za não estaria disposta a soffrer. 
· Tambem se não póde duvidar q•te fosse uma separação absoluta dos dois es
tados e famílias o que o príncipe ele Metternich tinha na mente quando em sen 
clesp.acho ele resposta ao que o gabinete ele Lisboa lhe havia dirigido pec1inc1o a 
mecltação da Austria para a conclusão da paz entre el-rei D. João VI e seu :filho 
D. Pedro, clisse : «Segundo todas as noções que temos receqido do Rio de J aneiro, 
nã~ n_os parece duvidoso que os homens mais influentes d'aquelle paiz, qtl~ a 
mawna preponderante de seus habitantel;l se não opporiam a um pacto federa;trvo 
entre os dois r einos. Então seria facil estabelecer por uma lei de família a he
r ança das duas corôas em dois ramos da casa reinante, e a l'eciproca successão, 
no caso que uma ou outra viesse a extinguir-se» . 

Vê-se, pois, claramente que quando se concluiu o tratado ele separação, ~ 
chefe ela casa r einante em Portugal (ou para melhor dizer no reino uni elo) er:L el-r?1 

D. João VI; e que os dois ramos da sua família não podiam ser, segtmdo as leiS 
portng L1ezas7 senão D. Peclro c D. Miguel. Bem claro é tambem que o ]lroj ec~o 
do gabinete ele Vicnna não aclmittia a successão reciproca dos dois ramos senao 
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no c~s~ que um ou outro viesse a extinguir-se; ora, n\3ste projecto são ex.cluiclos 
os cln·e1tos da p1'incoza D. Maria ela Gloria . 

Outra prova de que os gabinetes dos soberanos estavam na l)ersuasão de que 
a separação e inclepenclencia dos dois estados, estipuladas no tratado, eram total
lrrente absolutas, se encontra nas r eiteradas admoestações que os gabinetes elos 
soberanos nfto cessaram ele faze r a D . Pedro, logo que appa.receram a sua carta 
e 0 seu clecTeto ele abdicação, para que decla.Tasse esta abdicação completa; e esta 
prova ainda é con:oborada pelos conselhos que se deram ao governo ele Lisboa, 
~ lllesmo a D. Miguel, no momento ela sua partida para Portugal, que não man
~ as_se executar varios decretos subrepticios que a cabala tinha m:rancaclo á cre-
uhclacle e boa fé elo imperador D . Pedro . 1\fuito bem sabiam os gabinetes elos 

soberanos que, se D . Pedro continuasse a decretar para Portugal, o tratado ele 
deparaç~o e inclepenclencia só seria illusorio e prejudicial a este reino, pois que 
a?· preclicamento de metropole desceria ao ele colonia elo Brazil. .Só 1)odia resultar 

Isto um foco ele desordens e ele clisturbios no paiz, proprios, por mais ele lUJl 
!Uoclo, para perturbar o socego ela Europa, que as potencias têem tanto a peito con
servar. Ellas se limitaram em suas admoestações a pedir a abdicação completa, 
porque tendo reconhecido o tratado de separação conclnielo debaixo ela mediação 
~a !nglaterra, não deviam permittir que de modo dgum se illuclisse a estipulação 
\ Independencia de Portugal. Se as potencias não têem feito observação algtuna 

8? .re . a legalidade da abdicação de D . Pedro, tem sido só por serem fieis ao prin
Ctpto lJ?-Contestavel ele justiça que ellas têem sempre professado, ele deixar a cada 
P~ten?ta independente regular seus negocios interiores e de família, seglmdo suas 
Ptopnas leis e interesse geral ele seu paiz. · 

_Resta ainda a clestrnir luna objecção, ·sobre a qual a facção quer particularmente 
~POlar suas intrigas e suas pretensões ; e é, que as potencias da Europa, tendo 
teconhecido os direitos ele D. Pedro e da princeza D. Maria, sua filha, j amais. 
Podem reconhecer D . Miguel como soberano legitimo ele Portugal. · 
. Logo se percebe ~1, primeira vista o absurclo cl'esta objecção, pois para achai-a 
~us~a s:ria preciso admittir que as potenciâs eram capazes ele faltar ao principio 
f e J.u_shça que deixo mencionado, de não prejuclicarem questões controversas ele 
a!Ullia e ele successão em um paiz estrangeiro, pois similhantes questões elevem 
~~r privativamente ~rtlga:las pelas. auctoridacles compe~ente~ e se~unclo _as_leis f-t:n-

.a~entaes do propno pa1z. Demais, attender a tal obJecção sena acbmttn· o prm~ 01PIO de que, quando tuna facção se apodera por intriga elo governo ele lUJl l)aiz 
C!U nome ele 1una falsa legitimidade, e as potencias acham conveniente continuar 
suas relações cliplomaJticas com esse governo intruso, são obrigadas a sustentai-o 
e a não J:econhecer o governo legitimo que derrubou a facção e recobrou legal
~Ulnte seus clireitos. Seria inaudito absmclo aclmittir principio tão subversivo ele 
0 a, a justiça e ela es tabilidade dos governos. · . 
a E, portan,to, f~•lso que as potencias hajam reconhecido os direitos ele D. Pedro e 
~ sua filha ao tln·ono de Portugal ; ellas não fizeram mais que continuar suas t;ela-

bes cl~plomaticas com o governo ele facto q:1e se cria haver siclo nomeado por el-rei 

1 · Joao VI, á ln.ora da sua morte. Ellas sim])lesmente reconheceram este governo 
ocal; sem lhes importar se os actos publicas se passavam em nome ele D. Pedro. 
d~ ~a regente .. Se "~ste governo local tivesse rec:1saclo cl~r á execução a carta. e o .. 

ereto ele abchcacao ele D. Pedro, como contrariOs ás le1s funclamentaes elo remo., 
lHm I)or · t ·' · .c • l N J • 1 t· . 1sso ·enam as potenmas 1eito cessar as suas re açoes Cttp oma 1cas com 
? ge_vcrno; mas ellas ·em breve se oppozeram ás pretensões illegaes de D. Pedro, 
~lllp{raclas pela cabala, de continuar a decretar para Pm;:tugal, cuja inclepend'encia.
tf1a se estabelecêra, .e fôr~ reconhecida pelas poten<;_~as, clescl~ o dia em que se 
t rhbm trocaclo as rat1ficaçoes elo tratado de separaçao. elos d01s estados . Releva 
.au em notar aqui, que se as potencias acha.ram illegal e inadmissível, depois ela 
p'tt:ficação do tratado, o direito que D . Pedro queria exercer ele decretar para. 
f o:tugal, seria repugnante contradicção reconhecer-lhe o direito ele abolir as leis 
tl.nlame~taes do reino, e dar-lhe outras ele novo. Não fizeram, pois, as potencias 

n~clL ma1s sobre este objecto que deixarem fazer ao governo local o que este jul
gas[!:) a proposi~o., pois quo era um negocio m1icamente .cla sua competencia. Para 
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exer•cei' actos i;?io despoticos como abolir de golpe as leis funclamentaes do rein~, 
sem que fossem consultados os tres · estados, não· tinha D . Pedro outro algum tr
tulo · de seu direito q>ue o decreto invisível , e que se não pôde achar, ele 6 ele 
março ele 1826; titulo, como atxaz fica clemonst1·ado, ele illegaliclade e nullic1ac1e 
completas. Isto são vm·c1ades incont@staveis; ninguem póc1e duvidar que as po.
tencias actualmente as conheçam müito· bem. Elias reconheceram õs actos illegaes 
de D. Pedro, porque · o governo ele facto em Lisboa os fez executar r ainda que 
illegalmente; logo, pelo mesmo principio, e com mais forte rasão, devem as me~
mas potencias, _ como é ·ele toda a justiça, reconheger agora o que ·o governo legi-
timo tem feito por meios inteiramente legaE)s . ' · 

Alem d'isto direi mais, que não foi a regencia ele Portugal estabelecicla pelo 
decreto não visto nem achado que, diZiem, o rei assignou aoavizinhar-se a morte; 
não foi; digo, esta regencia, ou os membros que a compunham, que, com voz 
unanime, fizeram. pôr em execução a r.arta e o decreto ele abdicação de D. Peclro. · 
Tres dos membros cl'esta r.egenç:ia retiraram-se do governo logo que taes cliplo
mas foram n'elle apreMntados, e este acto ele justiça e ele patriotismo grangeou 
a um d'elles mui forte perseguição da parte da fa0ção. Quanto aos outros mem
bros ela reg·encia sabe-se, s·em d'isso se poder duvidar; que elles se oppo:Zeram a 
que a carta se desse á execução sem a convocação dos tres estados elo reino, co~
form~ a mesma carta de D. Pedro ordenava, aos quaes estados pertencia decidil' 
se ella devia ou não ser acceita. 

Não foi o governo nomeado pelo falleciclo rei quem cleciditl. a questão; foi, pelo 
contrario, uma ccmuw·illw ela facção inimiga· de D. JYiiguel e qLle) clesgraçad!amente, 
cercava a regente. A exacticlão d'esta asserçtio assaz está provada pela carta que 
o general Saldanha, então governador elo Porto e depois um elos heroes elo Belfâst, 
dirigiu á regente; e a resposta d'esta, bem como a carta cl'este general, f@i;am 
n'esse tempo publicadas; e o que ainda Gorrobora mais a asserção é a insolente 
carta. que o ll1'edico Ab1;antes publicou em Londres, em tres lingnas, clirigicla por 
elle a sir William A'Court, na qual elle se gaba e nos revela ter siclo o redac~or 
ela deploravel proclamação que excluia D . :Miguel dos seus ~irei tos de regenCJa, 
que mui formalmente lhe concedia · o artigo 91. 0 ela carta. E~ pois, este meclico e 
set~s conj?·acles dct cctma?·ilhct quem aconselhou a medida que fez dissolver a regen
cia nomeacla pelo rei, e que fez despoticamente prestar Juramento á carta ele 
D. Pedro, sem a reunião dos tres estados, q1[e ella onlenava. Querendo pr0var 
que todas estas desastradas . medidas eram obra da cabala revolucionaria, que 
forma o corpo mais numeroso dos inimigos ele D . JYiiguel, desde o successo ele 
Villa Franca, não se pôde escolher um membro mais assignalaclo cl'esse co1"po que 
o· medico Abrantes, pois sempre :figurou mui distinctamente em todas .as crises 
desgraçadas da sua }Jatria. Obrigado a s~Lír cl' ella como partidist.'t elos francezes, 
no tempo ele sua invasão·; membro conspícuo clo:s clubs revolucionarias no te.mp~ 
da revolução de 1820; púmeiro medico assistente na ccu·ta e fatal cloença de el-rel 
D. João VI; membro da camara elos deputados na constituição ele D. Pedro; pre
:;;idente ela camarilha e reelacto'r da proclamação que despojava D. Miguel de se:us 
·direitos á regencia; depois emissaTio ao Rio ele Janeiro para frustrar as neg·ocia
ções ela côrte de VienrJ:a, ele que estava encarregado mr. Neumann, e ·para enta· 
.~olm: a intriga, que consistia em fwer nomear D. 1\'Iiguel lagar-tenente de set 
u•mão, se o gabinete austríaco P'ersistisse em não deter mais o infante depois ele 
f~"Lz~r os vinte e cinc@ annos · finalmente, este intrigante .' regTessando elo Brazq 

• - - , _ i! . ' ' se tl!lma 1e1t0 nomear por D. Pedro conselheiro ele estado e seeretario elo gabinete; 
p~rém, toda.s ·estas exoTbitantes graças tiveram Justa retribuição á sua ohegaela !1, 

L1sboa e fo1 expulso elo paiz mais honrosamente do que merecia. -
Alem_do:':! f~ctos incontestaveis conteúdos n'esta exposiçfio, que patenteiam ls 

cletestave1s mtngas da facção inimiga ele D. JYiiguel, têem -as potencias vist'o ,[
t.im~:nente c_om . cle·sgost? · as novas ~achinnções e as g~·osseiras avanias que e;ta 

1 faccao tem tldo a te:rnendacle de I)l'aticar para 'C'f!DShEmo·el-as a se declararem c([l.-
7 • b , 

tra D. 1\fJguel, começando pela r evoluçã.o militar elo Porto, obra cl'esta facção, v~e 
a-o attentaclo que ella commetteu ímpedinclo que a princcl?ia do C+rt~o Pará cottr
nua.ssc a sua viagem para Vien.ma, onde -a esperav::u seu augusto aJVô, ele acc0tclo 

I • 
I . 

I 
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c0m o imperador D. Pedro . É; pois
1 

tempo ele as potencias fazerem ele uma vez 
desa,pparecer todas estas inb:igas,· e pôrem a facção na impossibilidade ele urdir 
outras. Isto só se póele cumrn·ir reconhecendo os legitimas direitos ele el"rei 
J?· ~Iiguel I ao throno ele P«ntugal. Assim ·a pedem a justiça, o bom senso e a 
tlig~clacle elas potencias insidiosamente enganadas ; assim o pedem seus ver:laclei
ros mteresses, os ele Portugal, os do Brazil, elo imperador D. Peclro e ela prmceza 
sua :filha. Terminará, pois, este ensaio a illustração . d'estas ultimas asserções . 

Os inteT~sses ele Portugal instantemente r eclamam que os direitos de -D. lVli
guel, ~rocla.mados legitimas pelos tres estaclo~ elo r eino, sejam promptan:;ente ~e
conheCidos pelas potencias, porque toda a demora que n'isso se pozer so servná 
para animar a ÍUJcção r evolucionaria., que se emmascára com o nome de particlistas 
de D . Pedro e D. ]faria da Gloria, a tramar de contínuo novas conjurações, que 
O goveTno, bem COntra SUa VOntade, Se Verá obrig·ado à punir i 0 que ha de Gausar . 
a ruína ele muitas famílias, e conserva~: o paiz em perpetuas süstos e inqtti etações . 
~~ta_ demora impeele tambem. que el-rei D. l.fig-uel exerça para com seus proprios 
~Imgos os actos de clemencia que o seu coração e os votos do seu conselho lhe 
d1.ctarem, e que forem compatíveis com a justiça e com a segurança elo estado . 

Os inimigos de D. Miguel têem pretendido, com a maior perficlia, caracterisar 
ele_ crueldades e injustiças algumas prisões e cón:6.scações que têem tido log·ar ele
pois da sua exaltação ao throno, ao passo que nada se tem feito mais que o que 
as leis mandavam fa,zer. Ninguem foi metticlo em prisão e nada se confiscou. an
tes da i.çJ.surreição milita:t· do Porto. Foi então que o governo, para sua propria se
gurança e para manter a boa ordem e a tranquillidacle publicas, se viu obrigado 
a tomar tUJes mecliclas e a pôr debaixo da vigilancia ela policia as p essoas suspei
tas,. uma parte elas quaes achou acertado saír elo paiz sem licença regia e sem 
passaporte, em contrave11ção .ás leis. A expedi ção elo BeljcGst, e outras que taes , 
fizeram ver depois que o governo se não tinha enganado em suas suspeitas ácerca 

, d~s fugitivor; ... Ora, pondere-se ele que casta ele socios se compõe a facção ini
llllga de D . ~Iiguel, e poder-se-hão facilmente presumir os horrores que d 'elles se 
deviam esperar, se por desgraça houvesse uma r eacção a favor de uma cabala 
tão.feroz quaes se mostraram os seus conscicios assass inos elos lentes de Coimbra 
em. Concleixa. , . . 

Os inter esses elas potencias europêas pedem. imperiosa,mente que o governo ele 
Portugal se consolide a fim ele que o paiz se tranquillise. Se os clisturbios ele Por
tugal trouxessem COJrsigo alg·uma reacção democratica, OS irmãos e . amigos da 
~espanha, ela Frànça e ela Italia não deixariam ele levantar a caoeça e ele causar 
chstt1rbios e incalculaveis desordens em toda a Europa. 

E tambem elo interesse elas potencias serem :fieis aos principias que ellas al
t~mente proclamaram em Troppau, em Laybach e em. V erona. Por um principio 
VItal d.a constituição ingleza, conGrmaclo ultimamente pela circular de lorcl Castle
reagh; ele ,19 ele janeiro ele 1821, o governo britannico r econheceu os clireitos elo 
povo legitimamente r epresentado, segundo a.s leis ftmclamentaes dos estados, para 
decidir nas materias controversas de succ·essão á corôa. Como poderia, pois, o go
ITerno britannico recusar-se a reconhecer como legitimo o gováno ele D. lVLiguel, 
sem i.r COiil.tra os principias que tantas vezes tem proclamado e sempre observado? 
Como é que as pot.encias continentaes, que declararam que fariam guerra · aberta 
á revoLução, onde quer que ella levantasse a cabeça para tTanst0mar o princi.pio 
1110narchico e a ~egitimiclacle das leis fLmclamentaes elos estados; como é que po
d_er ão,_ digo eu, pcrmittir, sem uma cleploravel cmltradicção, que· a facção r evolu
Ct0narJ.a de 1820, com algumas cluzias dos seus logrados, inimigos ele D. Miguel, 
uns por motivos pe.ssoaes e outros por assombrosa leviandade, ou por falsos cal
c~os _ele proprio inte1·esse, perturbe Portug·al e os paizes contíguos com desordens 
6_ lntngas côntinuas, que põem sempre obstaculo á consolidação ~lo throno portu-
guez e ameaçam os out~os? · · 

, Ct~pre faz er aqui menção ele um miseravel sophisma com que a cabala tem 
pretendido enganar tambem as po~encias continentaes, para as fazer declarar con
tra D . ·Miguel. Se os soberanos, d~zem elles, reconhecerem este príncipe como 
rei, elles sanccionarao o principio ela soberania do povo, pois qtqe o povo é que 
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o acclamon. Em breve se descobre a falsidhcle d'este argmnento, por pouco que 
se r eflicta n' elle. Não foi o povo, mas sim as leis fundamentaes da monarchia 
portugueza, constantemente observadas até ao reinado de D. João·VI, por quem 
ellas foram confi.rmGJ.clas, quem chamou D. Miguel ao throno . Os tres estados 
são meramente os vigiaclores do cumprimento d'essas leis e o conselho da nação, 
que a auctoriclacle soberana deve consultar nos casos controversos da successão á 
corôa e sobre outros grandes negocias de estado. A soberania elo rei na legitima 
constituição portugueza, é uma, inclivisivel e absoluta; não é cortada em pedaços; 
não é uma hydra ele cem cabeças, um conjlmcto amovivel ele inclivicluos ao mesmo 
tempo soberanos e vassallos, como a carta ele D. Pech·o e os actos ele fabrica mo
derna. E quem póde melhor que este conselho nacional decidir nos casos contro
versos de successão? Quem tem mais ~<:Jue elle o direito de o fazer? Creio que ne
nhuma potencia admittirá entre si outra doutrina. Não é, pois, a pretendida soberania 
do povo dos tres estados ele Portugal o que as potencias têem que temer, mas an
tes o p:r:incipio subversivo da estabilidade dos governos, que daria a cada soberano 
o direito de mudar, se quizesse, despoticamente, as leis funclamentaes do éstaclo 
que rege, e este principio é ainda mais monstruoso, se for um estrangeiro que 
pretenda fazer similhantes mudanças ! 

Os interesses commerciaes das potencias com Portugal devem padecei· muito, 
assim como os cl'este reino, emquanto o governo de D. Miguel se não consolidar 
pelo reconhecimento ele seus direitos. · 

Os interesses elas potencias exigem tambem que a consolidação do throno de 
D . Miguel sej,a completa e permanente, o que não se póde faz~r sem assegurar 
quanto mais depressa for possível a succcssão d'este príncipe, como lhe represen-. 
tm·am os tres estados com toda a justiça. Se D. Miguel viesse a faltar sem sue
cessão, o paiz seria dilacerado por um cumulo de partidos e de cliscorclias, e as 
potencias se veriam enredadas por novas intrigas e novos embaraços, não só ela 
parte ela facção revolucionaria, que procuraria levantar a cabeça, mas tambem , 

. porque não faltariam pretendentes na família: ele Bragança, que tem tantos e mais 
direitos ao throno portuguez que a princeza D. lVIaria da Gloria (que os não tem_. 
po1·que set~ pcte os pe?·clett e lh' os não poclia clct?) . 

Os interesses cl'esta princeza estão em perfeita opposição com seus pretendidos 
direitos . Bem se vê, por isso, que a facção, inventando estes direitos, nenhuma 
outra cousa tinha em vista senão despojar D. Miguel (1os seus proprios,· sem se 
embaraçar em nada com os verdadeiros interesses ele D. Pedro e ela sua família. 
Se bem se refl.ectir, estes pretendidos direitos nenhuma vantagem real offerecem 
á princeza, particularmente nas circumstancias actuaes. Depois que os tres estados 
do reino e as acclamações da nação excluíram estes pretendidos direitos, e con
firmaram os ele D. Miguel; depois que os mesmos tres estados representaTam ao 
rei que era urgente prover sem demora á successão ela corôa, sem o que a con
solidação elo throno e o socego do reino não podiam restabelecer-se completarmente i 
não tem o rei, não digo só o clireito, mas nem mesmo o poder ele contrariar a 
vontade justa e geral da nação, legalmente declarada por seus legítimos orgã.os. 
N'estas circmnsta:ncias, não podem estes direitos ser impostos á nação, sa.lvo pela 
violencia e pela força das armas . Porém, suppondo mesmo que se commettia uma 
injustiça tão iniq:ua, qual seria o resultado? Uma guerra, que é da mais alta impor
tancia para as potencias evitar; uma guerra nacional, que ele orclinario se converte 
em completo damno elos agg1'essores . Porém, quando o contrario acontecesse, em 
que desgraçada e precaria situação não ficaria a princ~za? Grande numero ele famí
lias arruinadas, reacções contínuas no paiz; tentativas reiteraclas dos pretendentes 
ao throno, elo exterior ; conspirações ele toda a especie elo partido revolucionaria para 
tomar a ascenclencia; eis-aqui o que a princeza deveria esperar em sua calamitosa 
se não mui ephemera soberania ; e acaso merece uma corôa tão vacillante e tão 
custosa a sustentar, as grancles perdas que a princeza devia soffrer para a adqui
rir? Sem contar os inconvenientes e amargmas que teria ele supp0rtar insistindo 
em suas pretensões, ella devia pm·der seus direitos eventuaes ao throno do Bra.zil, 
no caso ele morte de seu irmão, direitos de maior valor que os da corôa ele Por
tugal nas circumstancias actuaes. O imperio do Brazil, para se consolidar, teUl 
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grande precisão de que a familin imperial brazileira se propague quanto antes 
contrahindo allianças mai;rimoniaes com príncipes elas mais poderosas famílias ela 
Europa. Seria, pois, mais util a esta interessante princeza, assim como ao impe· 
raclor seu pae e ao nascente imperio elo Brazil, que ella fosse. collocacla sob a tu
tela lJU~ternal ele seu augusto avô o imperador ele Austria. E um monarcha tão 
poderoso, que pócle regular mais vantajosamente os destinos futuros de sua au
gusta neta i a Austria e as outras potencias europêas têem grande interesse em que 
0 principio monarchico se consolide no Brazil1 pois é este o meio mais segmo ele . 
restabelecer a tranqu..illiclacle e. a boa ordem no vasto continente americano, Cl~os 
transtornos jamais são indifferentes á Europa; não se podem as potencias esque
cer ele que a revolução ela França se segttiu proxima á dos Estados Uni elos. 

· Os interesses elo imperador D. Pedro exigem que a soberania elo seu imperio 
se consolide; um imperio, cujas províncias são cliviclidas por extensos desertos, 
e rqcleadas de republicas sempre perturbadas poT intrigas revolucionarias e guer
ra~ civis, com um partido republicano no interior elo imperio, com uma divida pu· 
bli~a .mui consicleravel, com um cambio summamente núnoso, tendo a pagar fóra elo 
Patz grande parte ela sua divida, uma t enue população facticia e heterogenea derra
mada por um territorio immenso e hostil; um imperio, digo eu, em similhante situa
ção caminharia á sua ruína total se emprehenclesse uma guerra com Portugal ou com 
qu~lquer ottb:o paiz. N'estas consiclerações essenciaes, os interesses elo Brazil e 
elo Imperador D. Pedro estão identificados com os ele sua filha, e podem applicar
se-lhes todas as r eflexões que fiz sobre os interesses cl'esta augusta princeza. 

Por tudo o que deixo dito se vê evielentissimamentc que as potencias nacla 
. podem fazer mais acertado no negocio de Portugal que illustrar o imperador elo 
Brazil sobre as perficlas machinações com que a cabala inimiga ele D . lVIiguel, 
combinada com alguns agentes brazileiros, se atreveu a abusar da sua boa fé e 
ela sua recticUto. ·As mudanças que tem havido em Portugal, depois da chegada ele 
D. M:iguel, eram. um negocio que se devia tratar por meio de negociações amiga
veis entre D . Miguel, o imperador seu irmão e as potencias ela Europa; mas dois 
agentes brazileiros tiveram a temericlacle ele se erigirem em potencia europêa, para 
começarei.n uma guerra n'esta parte do globo, calamidade que os soberanos têem 
tanto a peito evitar. Até tiveram a loucura ele quererem fazer eri:J, Inglaterra ar
mamentos contra Portugal, como se o governo britannico poclesse nunca clar azo 
a tão escandaloso desaforo . Sem o mínimo r emorso, empilharam. a bordo ele um 
mau barco de vapor varias chefes de familia respeitaveis que arruinaram ele todo, 
hem como outros indivíduos, tambem paes ele família, que tiveram a leviandade 
ele accecler a estas loucas sugg·estões, e que por este meio ficaram tambem arriú
naclos. Para r ematar esta cadeia ele iniquiclades, empregaram-se em sua execução 
os fund0s que as duas camaras tinham votado no Hio ele Janeiro para os paga
mentos elo emprestimo portuguez que .o imperaclor D . Pech·o se obrigou a pagar 
por um solemne tratado concluído sob a mediação ela Inglaterra i d!-vicla do Brazil 
tanto mais sagrada quanto foi contrahicla pelo valor r ecebido ele cousas que eram 
de ~ortugal e ele algumas que eram propriedade particular ele el-rei D . João VI. 
Ba .Já, todavia, dois pagamentos dos juros devidos, que os agentes brazileiros têem 
re_cusaclo pag·ar, em detrimento elo credito publico elo Brazil. E acaso foi tudo isto 
fe;to por ordem do imperador? Isto é o que m;n soberano justo eleve mandar exq,
mmar e punir. 

Deve-se esperar, portanto, que as potencias instruam o imperador D. Pedro 
cl 'estas enormidades e elo attentaclo commetticlo no transtorno ela viagem ela prin
ceza ·sua filha para Vienna, pa,ra a conduzir em forçacl~t peregrinação a Lanches, 

, para servir á facção ele instrumento innocente de novas· intrigas . Cumpre faÇalill 
a_s potencias ver áquelle soberano que o seu nascente imperio, rodeado ele pe
l'Igos, como está, só se poclerà suster e consolidar por meio ele allianças europêas, 
c1e _que o Brazil nada tem que temer, pois os soberanos ela Europa se interessam 
llllnto em que o principio monarchico se consolide n' esse imperio, e essa é a rasão 
por que o imperaclOT D. Pedro se deve fiar mais nos conselhos elos gabinetes dos 
soberanos seus alliaclos1 que nos ele uns poucos ele intrigantes que desgraçada
mente o têem enganado abusando ele sua recticlão e ela sua 1Joa fé. Con,vem; pois, 
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finalmente, que as potcncias lhe façam conhecer que, estando entre si ele accorclo 
em serem mantenedoras da paz c do socego da Em·opa, que não s.e podem m:.mter 
sem o reconhecimento dos direitos de D . . lYiigttcl, uma vez que foram reconhecidos 
pela nação; ellas se acham dispost~s a sustental-o, e sua magestade imperial não 
poderia fazer cousa melhor que tmtr-se a ellas para um :fim tão justo como salutar. 

A nação portugucza tem mui forte direito para reclamar elas potencías a sua 
perfeita inclepenclencia e a sua tranquillíclacle, que ao presente estão identificadas 

. com o reconhecimento elos elixeitos ele el-rei D. JHiguel I. Ella fez mui assignala
dos serviços á Em·opa a bem da sua inclependencia e tranquillidacle. Se não fôra 
o exercito anglo-lusitano, que tanto se extremou desde Lisboa até Tolosa ele França, 
commandado pelo maior capitão elo scculo, talvez ainda a Europa gemesse debaixo 
do ferreo jugo que por tantos annos pesou sobre ella . Jamais poderá lnglatm-ra 
esquecer~se ele que, na ultima e dilatada g·tterra que teve a sustentar, foi Portugal 
o unico paiz no continente em que os seus ex.ercitos poderam sempre firrrk'U' o pé 
e ganhar uma não interrompida serie ele victorias gloriosas, até conquistar a paz, 
e que tuclo isto se deveu, não meramente á bravura elas tropas inglezas,. mas 
tambem ao valor ele seus irmãos ele armas, os po1'tuguezes. 

As reclamações de Portugal são justas. Ellas vão ele accorclo com suas leis 
ftmdamentaes, e com os verdadeiros interesses das potencias da Em·opa, elo im
perador D. Pedro e ela princeza sua filha, como evidentemente :fica. demonstrado . 
Este soberano tem sobeja penetração, bom senso e mui grande amor á justiça 
para quç actualmente deixo de conhecer que a sua carta constitucional e o seu 
decreto ele abdicação condicional foram um facho ele clíscol'clia e ele revolução que 
ellc, na boa fé, lançou sobre Portugal, sua an6ga e desventuracla patria, enganado 
pelas perficlas suggestões dos inimigos de D . l\liguel. 

O imperador do Brazil não pócle ignorar que os soberanos da Europa estão 
entre si ele accorclo ele fazerem q'uanto lhes for possível para manterem a paz e 
a tranquilliclacle n'esta parte elo globo; que elles têem declarado as insurreições 
militares, qualquer que fosse o fim a que se dirigissem, como as mais illicitas .e 
as mais perigosas de todas as revoluções. Elle sabe mtúto bem que a guerra civ1l 
é o maior fl.agello dos estados ; elle o soube por experiencia, qttanclo as s1.tas tro
pas, a escoria ela Allemanha e ela Irlaucla, recrutada pelos agentes brazileiros na 
Europa, clit~sipanclo assim os r ecursos elo Brazil, se sublevaram no Rio ele J' aneiro 
e pozeram o imperador na necessidade ele pedir o amülio elas forças navaes es
trangeiras sm·tas no porto . Com todas estas noções é impossível que um mona.r·
cha, dotado ele tanta perspicacia e recticlão como é o imperador D. Pedro, deixe 
ele fazer dar conta ele crimes cl'esta espccie áquclles seus agentes que os têem com
metticlo; crimes quo por força hão ele perturbar o socego da Europa o a boa har
monia entre as potencias cl'esta c o imperador D. Pedro, ele que este soberano 
conhece melhor a importancia c1uc os seus agent~s na Em·opa. Não ignora por 
certo o imperaclor que o partido republicano na Em·opa ainda é mtú avultado, 
.ainda que esteja agora debaixo elas cinzas, á espera ela occasião ele levantar a 
cabeça em tempo de pertuTbação ; que se a levantar na Europa,. em breve cairá 
o nascente imperio do Brazil feito em pedaços; e que talvez então teria aquelle 
soberano o amargo desgosto ele veT algtms cl'aquellcs que haviam soprado e ali
rç.entaclo a gttelTa civil e as insurreições militares na Em·opa, feitos membros das 
assembléas nacionaes da Bahia, Pernambuco, Par{L, etc. 
, Vou concluir este ensaio com o desenvolvimento ele um sorJhisma com que a 
cabala tem querido ultimamente zomba.r ainda das potencias e elo imp~rador 
D . Pedro. Este soberano, diz a c.:'tbala, tem-se achaclo t.llo mal com os conselhos 
da · Austria e ela Inglaterra, ele ter enviado a princeza elo Grão Pará para Vienna 
c nomcaJo D . :Miguel para a regencia, que já não se pócle fiar n'estes gabinetes. 
As respostas a este grosseiro sophisma são facílimas, se se examinarem os rc
Stiltaclos que ele via ter a cleferencia ou a repulsa elo imperador D. Pedro para com 
as reqtúsições elas potencias. O resultado de não acceder a cllas devia ser neces
sariamente quo, tendo D . Miguel completado os seus vinte e cinco annos, e não 
podendo já o imperador de Austr.ia tel-o debaixo ele sua tutela, como a justiça o 
exigia, ou antes ~ queria1 assim como a declaração que elle tinha feito ~íccrca 
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d'isso lts outras potencias e a D. Pedro; o resultado, digo, era deixar aquelle so
berano partir o infante para Lisboa, para ali tomar po sse da sua casa, e assim 
que ali chegasse ser acclam~udo r ei, do mesmo modo que o foi ; e não devendo as 
potencias estar satisfeitas com a repulsa ele D . Pedro, e orclena.nclo-lhe o seu de
ver, bem como o inter esse geral ela; Europa, manter n'ella a paz, então teria 
D · Miguel sido mais depressa r econhecido pelas potencias elo que o pôde ser 
ago1·a, em consideração ele haver .n. P ech·o annuido aos conselhos dos gabinetes 
~los soberanos . Vê-se, pois, que a r epulsa de D . P edro só poderia ser clesvauta
J~sa a elle e á princeza sua filha . E que prejuízo soffTeu D . Pedro por ter acc~
d!clo aos conselhos elas poteucias? Quanto .. ao que tem acontecido em Portugal, Já 
fica manifestado que D. Miguel teria sido acclamado r ei assim que ali se apte
seutasse como iufa•nte, como Tegeute ou como logar-teneute ele seu irmão, pois 
que a nação, summamente causada ele governos temporarios, estava deciclida a 
faz el-o assim. 

·P elo que respeita á priuceza .elo Grão P ará, não é por certo em Portugal, n (3m 
n~ Brazil, que ella póde ser mais feliz e concluir melhor a sua educação ; em 
V1enua é que t:nelo isso se póele mais facilmente completar, e sob a tutela pater
~lal de um tão poderoso e virtuoso mol1l.archa como o seu augusto avô, é que a esta 
Interessante princeza poderia assegurar"se um futuro mais feliz e mais brilhante 
elo q}le se :ficasse em. Portugal ou no Brazil. · . 
. E, -portanto, claro que a viagem da princeza para Vienna, em qualcquer seu

tido que se tome, só ~presenta vantagens a D. P edro, a sua filha e ao imperio elo 
Brazil; a uuica desvantagem grande que n 'isto actualmente se en.contra, é a obra 
da cabala, que se atreveu a desviar a viagem da princeza, para a conduzir a In
glaterra, em uma peregrinação forçada e indecente, affrontanelo clois po~leroso s 
gabinetes, que por certo não estão costL]IDados a serem l udibriados ; medida ao 
lllesmo tempo temeraria e a.bsurda, pois que ella fará voltar contra a facção as 
proprias armas de sua intriga, e obrigárá as potencias a decidirem por si mesmas a 
questão de Portugal. elo mo elo que convier melhor ao socego· d' e-st e reino, á digni
dade e aos verdadeiros interesses das potencias e á conservação ela paz na Europa. 

E scute o imperador D. Pedro os assizaclos conselhos ele seus poderosos allia
dos, coudemnanclo a etm'no desprezo as intrig~s da facção1 e em breve saírá ele 
todos CDs embaraçós que estas intrigas lhe motivara1n . 

. Quasi ao mesmo· tempo, com pequena clifferença de dias, publicavam-se no 
]?runeiro numero elo P ctqttete ele Po?"tttf)al, revista escripta em Londres por emi
g-~aclos coustitucionaes, co~o j{t dissemos n'outro logar, as seguintes consi~lera;
çoes poHticas, que têem certa analogia com o assumpto precedente . 

U:n1. lance de olhos s obre a Europa 

A Europa, depois ela quéda de Napoleão, saíu ele um modo ele estar violento 
]!>ara um estado provisorio . Os gabinetes não quiz eram entencl er que a revolução 
cl_e .Fran<;a tinha sido obra elas cousas, e rigorosa consequencia do andamento da 
c;v1lisação; e, fazenclo o seu ponto de apoio 'nos excessos da mesma revoluçãQ, 
tu·aram cons·equencias d'estes excessos, em logar ele tratarem ele curar os ma
~es , cujos repetidos ataques os haviam produzido. Os princípios da Tevolução 
~·anceza e pretensõ_es elos povos, q uanclo a começaram, não era:m novos; novos, 
~1~, eram os excesso_s, os abusos e_ as inva~õ~s c~os §'overn0s. A revoluç~o não 
01 um aggregaclo de 1déas novas ; fm uma re1vmchcaçao elas velhas. D. J o ao IV, 

em_ P0rtugal, e Gustavo Aclolpho, em Suecia, ensinaram aos povos os set'is direitos 
lll.lllto melh~r cl0 ~ue os mostrou a r evolução ele França e o congTesso de Cadiz. 
~as os gabmetes Julgavam esquecidas ou proscriptas as maximas elos tempos an
~~·os; e chamaram novidade ele existeucia ao que só era resu:vreição. Qimudo elles 
r zeran: a guerra a Napoleão, que era inimigo dos reis e tinha reprimido as icléas 
eplvbhcaLJ.as , esta guerra foi sómeute a favor elas pessoas e não elas co11sas. Se 

os }JOVos não tivessem acreditado o que se lhes prometteu para clebellar Napoleão, 
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isto 6, que haviam ele ganhar em liberdade, nunca elles teriam feito uma guerrn 
sincera. Tudo quanto se fez depois da quécla cl'aquelle grande homem, foi um ma
nifesto que avisou os povos para nunca mais acreditarem palavras. Luiz XVIII 
deu uma carta, que seus successores não querem deixar estabelecer, e chamam 
revolução ao que ella diz. Os hespa;nhoes fizeram em Cadíz uma eonstitllição 
quando os francezes occupavam o resto ele Hcspanha; a nação reanimou-se á voz 
ela liberdade, e os gabinetes e o mesmo rei Fernando agracleceram aos povos a 
sua lealdade ; aproveitaram-se d' ella em quanto o homem não foi para a ilha ele 
Elba, mas depois que de todo se viram livres cl'elle, Fernando chamou sua a 
mesma Hespanha, que ele antes reconhecêra elos hespanhoes, e exterminou os ho
mf)ns que o tinham feito rei por sua constan,cia e lealdade. 

Em março ele 1820 reivindicaram os hespanhoes a constituição ele Cacliz, e 
Fernando VII mostrou-se contente emquanto não pediu soccorro á França e não 
começou ele novo a enforcar os seus subditos. Chegaram os soccorros; erigiram-se 
as . forcas; a isto chamou elle monarchia, e ~í:s anteriores promessas coacção em 
que o tinha posto o republicanismo, que lhe havia ganhado a corôa, e o chamára 
a reinar e á sua família. E tão. cara lhes era esta familia, que apropria princeza 
Carlota, então no Brazil, e todos os seus filhos, foram chamados a ser príncipes 
ela família real ele Hespanha, cujo chefe gastava, em cantar Te Dewn pelas victo
rias ganhaclas contra os hespanhoes, quanto cli,nheiro lhe clava o vencedor á custa • 
ele Hespanha, para elle subsistir em França. E verdade que quando os fi:ancezes 
já não achassem hes1)anhoes a quem matar, queria elle em1)regar o seu dinheiro 
em ganhar a honra ele casar na Üt.milia ele Napoleão, fosse embora com a mais 
in:fima creatura d'esta raça, então privilegiada. 

Nos famosos congressos das potencias europêas foi: virtualmente clito quEl os 
hespanhoes tinham sido revolncionarios, mas nem uma palavra se disse das trai
ções ele Fernando. A constituição ele 1820 foi tratada de imitação da revolução 
franceza c não de rei_vilil.clicação da constituição ele 1812; e isto porque fôra des
caramento indecente chamar a esta, imitação ela revolução franceza, quando tinha 
sido feita para repellir os francezes e os seus particlistas. 

Disse-se tambem que os reis podiam dar cartas aos seus p0vos ; mas qu.anclo 
D . Pedro não quiz entender que isto significava dar opio aos homens e não li
berdade, e deu a cot&sa em logar da p1·onwssc61 os gabinetes o julgaram como os 
turcos e os christãos julgam os renegados; e tendo-lhe chamado rei ele Portugal 
e successor ele D. João VI, começaram a pôr em questão a sua legitimiclacle . 
.Agora têem ellcs muito c muito pezar ele se verem obrigados ·a contradizer-se para 
declarar D. Miguel rei ele Portugal, porque D . Miguel, assim barbaro e inepto 
como é, tem o mer.ito d0 tm· dado cabo da ca?·ta.) como clizia certo homem, ha 
pouco tempo feito ministro ele uma grande nação. Depois de tanta versatilidade, 
ele tantos tropeços, ele tantas tentativas para obrigar o genero humano a volt::lll' 
atraz, é inclubitavel que os homens sabem: primeiro, que o trabalho é o patrimo
nio do homem e que o ocioso não eleve viver á custa elos outros; segunclo, que dois 
são mais elo que um; terceiro, que as terras abandonadas ao descuido elevem ser 
cultivadas; quarto,. que os filhos elos mesmos paes são iguacs entre si; quinto, 
que um frade custa mais elo que tres homens. 

Sabendo 'Os homens, pelo menos, estas cinco cousas, e sendo elo interesse ela 
olygarchia iugleza manter -o monopolio elas terras e faz01' caros os fructos, o da 
sua necessidade alimentar o commercio para ter compradores a elles, que fará 
esta olygarchia quando a gente lhe foge ás taxas1 e as machinas existem lá fóra 
aonde o trig.o é barato? Como pagará ella a divida publica ou os seus juros pelo 
menos? Os mglezes bem sabem que, degenerando a divida em f:t.md.o c1e interesse 
perpetuo, póde ser clez vezes paga e ficar sempre divida, cousa que na verdade 
não é assustadora para um povo lruborioso c calculador. O recurso de comprar 
fabricas ao estrangeiro para as queimar c o c1e as destruir pela guerra estão aca
bados. Algum dia as .fabricas eram cousas materiaes e perecccloras, mas hoje as 
fabricas são immortaes como os espíritos . Algum. dia a guerra custava dinheiro1 
como agora; mas Inglaterra não tinha chegaclo ao zenith das taxas j uma 1taxa de 
mais era mn Potosi, mas hoje abrirú ella novas minas em novas taxas? 
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França com a sua divisão territorial, sem olygarchia c sem dízimos, está bem; 
porém, tem dentro de si um exercito ele emigrados, e estes querem dízimos e 
olygarchía, mas por modo nenhum a carta. Se este exercito vencer, então Ingla
ten:a folgará, tenclo meio ele cobrir os seus abusos com rubusos em suas alas . O 
pcior é que olygarchia e dízimos em França são iguaes a dez milhões de almas 
ele menos em sua população . E elar-se-ha caso que, para ter a honra de possuir 
clerigos ricos e senhor es poderosos, morram ele bom grado dez milhões ele almas 
para todas as gerações ? 

. Metternich em Vienna, grande mestre elo absr>lutismo, não pócle ser eterno a 
fun ele manter eternamente o seu estado ele estagnação e de_ tranquilliclacle sepul
chral; porém, elle fóra elo seu imperio nada pócle senão pela magica do senti
mento elos gabinetes ; se houver ele armar-se, ha ele ser á custa alheia, e não ap
~)a;·ece por agora modo ele lhe querer alguem pagar as custas . Alem cl'isto, as 
lcleas líberaes são hoj e procluctos da atmosphera, e posto que em algtms pai.zes 
nao ha licença de saber ler, parece que milagrosamente estas icléas chegam a to
d? ~ · O exercito elos egypcios estava cheio de liberaes e o grão turco é mais ci
VIhsaclor e tolerante elo que algum outro príncipe da Europa, exceptuandv o seu 
com~eticlor Nicolau, que sabe geographia pratica e muita eeonomia política; com 
a pnmeira sciencia se dirige elle para Constantinopla, e com a segtmcla ha ele 
fundar ali uma alfanclega, que renderá mais dinheiro elo que a ele Londres. E não 
cle_correrá muito tempo sem que inglezes e francezes vão para lá estabelecer fa
bncas . 
• , O gabinete ele S. Petersburgo é o uuico no mtmclo que vale mais elo que a na

?ao, e Nicolau o tmico príncipe que deseja mais a civilisação elo que todo o seu 
1illperio. Pelo contrario em França o gabinete ou o governo occulto ainda se zctnga 
ele que existam omnibus e clctmes Blctnches) que na verdade exist em, mas apesar 
cl.'elle. Na Russia o governo introduz mil cousas uteis, que sem elle não existi
l'Iam, e o que mais hw digno ele notar-se é que' o imperador Nicolau folga muito 
cl? ser descendente ele Pedro Grande, emquanto ha monarchas na Em·opa, cujos 
chplomaticos não gostam que elles descendam ele Hemique IV, e 01:tjos favoritos 
querem salvar suas ahnas, tirando-lhes da cabeça todos os desejos ele obter gloria 
mundana: · 
d F~manclo ela Hespanha, em ?utro ~emp_o feito monarcha pelos hespanh?es, a 
espe1to elas armas francezas, fo1 clepo1s fmto clespota ela Hespanha pelo on·o ele 

França; mas este. emplasto é por isso mesmo tão estranho áquella nação como o 
~l'~ em outro tempo o que vulgarmente se chamava el-1·ei P epe. Fernando não tem 
c Ots terços elo que lhe é preciso para manter a Hespanha ele hoj e e nem mn r eal 
P~ra pagar os vales, que o senhor Agttctclo vendeu em França á gente que deu a 
c~nheiro a Fernando para f ctzm· a cô?·te a Carlos X, na posição forçada e sé man
tida pelo parentesco ele França, que não quer ver perdidas as sommas já gastas, 
n~m que os francezes emiqueçam a carta de Ltúz XVIII com icléas ela constitui
Çao ele Cadiz. Femanclo não pócle ser eternamente imposto á Hespanha, e tanto 
lnenos, quanto ali nem os propTios frades tem a seu favor. A falta ele dinheiro, 
que llllÚtas vezes para elle mesmo não chega, o tem obrigado a pedir bulias para 
vender alguns ben.s Ll os frades, que aspir ando á propriedade 1.miversal ele Hes
panha, que os jes1.útas tiveram quasi realisacla, não podem deixar-se cercear im
Pllneluel:te. Melhor nos convenceremos cl'isto s·e reflectii'mos que em Hespanha a 
~onal'chJa são os frades e o r ei; e cl'aqui rigorosamente se deduz, que assim que 
n aq1.1elle paiz houver mn r ei, que á aversão que Fernando tem a frades , una um 
~araeter capaz ele fazer-lhes guerra, acabará logo isto que se chama monanhia 
zespanholct) duas palavras que, tmidas, 'querem cli.zer uma cousa mui clifferente elo 
que se entende quando se diz, por exemplo, monanhict p1·ussiana. 

Os frades viviam por tabella elo oiro elo novo mundo; com este novo mundo 
perc~eu Hespanha immensos braços que tinha, sem comtudo diminuir um só con
s~midor na metrop ole. Todos sabem que um consumo dado suppõe mna cr ea
~ao, e quando a m·eação diminue, elevem forçosamente climimúr os consumidores. 

or esta rasão Hespanha está deslocada ela sua maneira de existir, e é inclispen
savel que se torne outra dentro em IJOuco tempo. Qua.nclo ella o for, apesar 
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dos frades e dos confr,ades ele França, o negocio não se podení compor à l' amia
ble) como em 1820. E quasi certo q,ue o pequeno Portugal, que softi·e todos os 
flageilos da Hespanba em proporção maior; e alem d'elles o da rainha Carlota e 
de seu filho Miguel, seja o logar aonde primeiro se saiba e se mostre que as cau
sas não são como foram aJgum dia. Porém, se assim não succeder, se o povo se 
deixar morrer de fome e ele forca, é infallivel consequencia o ser aquelle deserto 
immdado por um bando de hespanhoes, que pela forç.:1. das cousas absorvam Por
tugal, agora mui favorecido pela formo sa e nova theoria ingleza. Parece que os 
antigos e fieis alliados d'esta· potencia estão fadados a ser engulidos, 11m pela Rus
sia e o outro por qualquer homem de mediana capacidade que governe em Hcs
panha, e ainda por Fernando VII! A tal estado tem D. lVIignel reduzido a nação 
portugneza, que tnclo quanto não s~ja elle é um bem, sem exceptuar a desgra~a 
de uma conquista: Ne~ julgtle o ministerio inglez que poderá, quando acoTdar 
do seu lethargo, 1mpedu· a torrente; nem creia que ha de ainda achar vielas e 
fazendas ás suas ordens, como em 1808. N'esse tempo os que elle hoje chama 
seus inimigos, e que se acham pTesos e desterrados ela peninstlla hi spana, per
suacliam os povos que acolhessem os exercitas alliaclos; serviram n'elles, entre
garam-lhes seus bens e chamaram-lhes libertadores. Hoje os seus amigos, que 
estEio em Hespanha e Portugal, tornaram ás idéas de 1760; para elles um ho
mem vestido de etscarlate é um herege, inimigo elo altar e do tllTono; um re
publicano, um malhado. Segundo a sua boa moral, que tão gabada é por alguns 
cliplonutticos cl'este paiz, é obra meritoria diante de Deüs matar um herege. Assim 
se fazia n'aquelle tempo, em que os pastores de Portugal traziam espingardas 
com riscos, que marcavam da banda direita os inglezes, que tinham morto, e dfl. 
esquerda os lobos. Apesar de vivel'mos no meio ele abusos e ele absmclos praticas, 
que denotam uma extraorclinaria demencia, não podemos deixar de admirar-nos 
c1ue uma alta personagem chame á moecla ele cobre, cunhada na ilha Terceira, 
ern nome clu 1·ainha de Po?·ttbgal) moeda ?'epublicanaj porque tem em um dos lados 
por legenda - tttilitati publ·iccei! Que perversidade, ou que ignorancia! Desde 1808 
se conhece em Portugal dinheiro com esta legenda. Não nos maravilhâmos menos 
de ver contar por amigos ele Inglaterra os clerigos e frades ele D. lVIigtlel; porém, 
tudo se diz, tuclo se faz, e porc1ue tudo se diz e tuclo se faz, aonde ii"emos nós 
parar? Aonde irá dar comsigo esta manobra elos gabinetes? O tempo ha de re!]-
ponder brevemente ! . 

1 Na D escTipção ge?·al e histo?·ica das moedas cunhadas em nome dos nis, ?'egentes e gover• 
naclo1·es de Po?·tugal, pelo sr. A. C. T eixeira de Aragão, lê-se iJ. este respeito o segtúnte : "A 
junta provisoria que governou a ilha Terceira em nome da senhora D. Maria II, pela escassez 
de meios pecuniarios para supprh· as grandes despezas feitas com a g-uarnição militar, creoa 
em 1829, na cidade de Angra, uma officina monctari.a, onde se l'ecluziram a dinl1ciro os sinos 
dos conventos, fnnclindo-se na areia moedas obsiclionaes com o valor ele oitenta ?'éis, e que ern 
21 de maio st1biram a cem. O n. 0 28 é a copia de l!JI! d'esses exemplm·cs, denominados vulgar· 
mente mal~Gcos; todos têem marcado o anno de 1829, e o seu peso varia de 5 ~t 7 oitavasn, etc. 
O .distincto numismata apresenta o respectivo desenho e descreve-o assim: l® MARIA o II o Do 
Go PORTo ETo ALG o REGINA. Armas do reino com o escudo oval cercado de orna;mentos. 
Reverso$ UTILITATI $ PUBLICLE $ $ $ ILI-IA $TERCEIRA. No campo, dentro de 
uma corôa ele lotu·o, So, indicando o primitivo valor, por baixo o ~uno 182g. (Tomo n, pag. 177 
c 200, c cst. wrr.) 
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. Oorrespo~Hlcncia ofl'icial sobre o r econhecimento tle D. 1\figucl pe lo rei de Jiespn.nlw,, parLid:t Ue D. l\faria ]J:-pn.ru :l 

Ârncnca do sul , falta de J'CCtu·sos n a 'l,Oi'ceira. e cx-pcdiçtio con t1·a. esta i lha. - O cond e de Villa. P lor a.c tCI:mma qu,e 
0 d~·o h espanhol tenha cuJ·so n os Ayo l'Cs ao par com a. moeda portugii CZ:t.-0 agente mig1tc li sta na. cOrte ele I'a.J'JS 
cxp~e _a opin ião c~o p rinc ipe d e Pol igua.c rclativu,me nte A soberania. c1 1es t.e re ino.- As cxiguas ci rcum staucia.EypC· 
cmuart_ns d.as ilha.s do F:.Lial, S. Jorge e Gracio.sa. obl'igmn o vice-almiran,tc Sousa Prego a supprir, com o dhllJCiro 
dos cofres elo tabaco, deftmtos o ausente•, impt·eteriveis despezns. - SC1tten.ç.a ela al çada do Pot·to condemm~ndo o 
1na:rquez de Pa.lmciJa e ma.is vinte constituciona.es; a.n:v1yse, commenta.rios e aunotações pelos juJ·iscm!sultos .Joa
qnnn Antonio ele Magalhães e Antonio dn. Silva Lopes Rocha.- Conferencia dos estadistas Zea Bermudez e lonl Aber· 
cleeu_ a.cerca dos n cgocios politicos ele Po:rtugaL- 'l'l'istc sitnayü.o elos c llligrados por ter s ido suspenso o subsidio do 
Era~Il .- Orga.nisa-se novo t·.orpo provisorio do caçadores pa.r::t. defeza do baluarte liberaL-tA devassa na comarca 
da lloi·tn~- Circular prevenindo os chefes das lega9õ.es c.le que a rainlHL D. Maria li se ausenta d~ Inglaterrn. ; artigo 
de '-';ID periodit.!o de Londres a P.Ste re speito.- D eclaração que faz o marquez de Barbacena antes da fragata Impe
't'Ul1'1.z l:ti'S:lr o porto c.om destiuo ao R io de Janeh·o, levmulo a. seu bordo a. joven soberana.- Notü:ias diplomaticas· 
do conde da .Figu e iJ•a..- O pJenipotcncin.rio elo hnpernclor D. l'edt·o assignn em Portsmouth o contrato que tres con
seUte iL'Os portt,guezes fizeraJn com mr. Prnts, para o onlprcstimo de f. 25:000 est erlinas, a juro de 5 por cento; officio 
agradecendo simil baute se-rvi\~o .. - Ca,Tta dh·igida. a sua mn.gestade impcria1, pondo-o ao ·facto dos ultimas StLCCessos, 

Se observassemos rigorosamente n'este livro a ordem chronologica1 era aqui 
0 .logar mais proprio para inserir os documentos relativos á me:p1oravel acçã.o da 
VJlla da Praia; mas reunindo-os em capitulo especial melhor se paclerá fazer 0 

confronto das participaç0es e analyses ele diversas procedencias, e, portanto conti
lltlâmos a mencionar outros factos occorriclos até 29 ele agosto, visto como foi n'essa 
d~ta que tres illustres funccionarios dirigiram ao imper~d.,or Çlo Bra{!<il a uoticiÇt d~ 
'V'tctoria d.os constitncionaes. · 

O:ffi.cio 

(N.0 16'1 rcscnado) 

Tive a homra ele levar ao soberano conheeünep.to . dl'l el-rei l10sso senhor o offi
cio .q_ne v. ex.a me clirigiu marcado com o n. 0 135. 

Ii1struínclo a v. ex . ~' sobre o que por Ol'ctem de sua magestade lhe escrevi no 
tneu despacho reservado n. 0 156, ácerca elo projecto em que tocou o ministro de 
sua magestacle catholica na cô~·te ele Londres, ele escrever sua magestacle ao im
pep~clor elo Brazil, seu augusto irmão, devo prevenir a v . ex.", para que haja de 
se hmita,r a dizer, em conversac,;ão com esse ministro dos negocias estrangeiros, 
qne lhe parece que ainda quando sua magestaêle se disponha a eserever ao impe
l.'aclor seu augusto irmão uma cm,ta em termos simplesmente amigaveis, isto pa
r.ece não terá logar antes de ter · sido reconhecido pelas poteneias ela Europa 
como soberano d'estes r einos, e na plenitude dos seus direitos, com que reina 
em virtude das leis funclamentaes da monarchia portugneza. · 

Deus guarde a v. ex. a Paço de Queluz, em 13 de agosto ele 1829 . =Vis. 
concle ele Santa?·em. = Sl'· conde ela Figueira. 

Officio 

(N. 0 ·13 7) 

. . Hr.mo e ex. mo sr. -- Hontem entreguei ao ministro de estado Salmon a copia 
Inte€>T~l do despacho reservado n. 0 157, como me foi ordenado; depois de lhe fa
zel' leitura ela sobredita copia, disse-me (Salmon) ·que me tornava a repetir, para 
aJssegurar ao meu governo, que sua magestade catholica não cessava em exigi1' 
qne o gabi~ete ele Saint-James annuisse quauto a:q.tes ao reconhecimento ele el-rei 
n_osso senho~· por sua magestacle catholica, até mesmo por se ~char em clifferentes 
cn·cnmstancias elas ma.is potencias ela Em·opa; que o papel que eu lh0 apresen, 
tava,. ~ manda.ria ao ministro de sua magestade em Londres, a fim de mostrar a 
necessidade que .tem o governo de sua magestacle catbolica em reconhecer o go~ 

33 
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verno ele Portng;a.l promptamente, e quo esperava pelo prime.iro correio ele Lon
dres poder dizer mais alguma causa sobre esta negociação. 

Deus guarde a v. ex. a Madricl, 14 ele agosto ele 1829.- rn.mo c ex.1110 Sl'. vis-
conde ele Santa.rcm. = Conde da Figuei?·a. · 

Officio 

111.1110 e ex .1110 sr. - Em consequencia elos desastrosos acontecimentos que tive
ram logar na ilha Terceixa, onde os r ebeldes pela sua força e posição pocleram 
obstar ao desembarque ela expedição que el-rei nosso senhor ahi mandou para r es
tabelecer o seu legitimo governo e a.lliviar seus fieis vassallos do pesado jugo e 
oppressão que estão soffrenclo, não posso infelizmente dar principio á commissão 
ele que ftú encarregado pela carta regia ele 6 ele agosto elo anuo passado; porém, 
fiel sempre ao serviço de el-rei nosso senhor, passo á ilha elo .Faial na fragata 
Diana.) qtlO para lá tranSJJOrta trezentas praças, a fim de dar cumprimento á carta 
r egia ·de 14 ele fevereiro cl'este anuo, elo que tenho a honra ele prevenir a v. ex.a1 
esperando que . esta minha deliberação, não só merecerá a approvação ele el-ve1 
nosso senhor, como de v . ex.a 

Nem o tempo, nem a justa magna de que me acho possuído pelo desastre sof
friclo me permitte fazer uma exposição 'exacta elo que vi e observei no infausto 
dia 11 elo corrente, em que a :fi.cleliclacle elas tropas, assim como os esforços elo 
honrado e valoroso coronel Lemos nada poclera.m conseguir. Resta-nos, poréJU, a 
viva esperança ele que el-rei nosso senhor ainda sabenl vingar o sangue derra
maelo de seus fieis vassallos1 e que esses perversos e degenerados portuguczes 
que devoram a Terceira um dia soffrerão o justo castigo ele seus enormes atten-
tados . . 

Deus guarde a v . ex.a Bordo da fragata Amazona.) á véla, 14 ele agosto ele 
1829. --: Ill. mo e ex. mo sr. João de Mattos e Vasconcellos Barbosa ele Magalhães, 
ministro e secretario de estado dos negocias ecclesiasticos e ele justiça. = José 
Jltfontei?·o Tm··l'Bf?. 

Officio 

Ill.mos e ex . mos srs. -Tive a honra ele receber o officio ele v. ex. as ele 6 elo 
corrente, no qual, expondo todas as rasões que em sua opinião se oppõem ao em
barque de sua mdgestacle fidelíssima para o Brazil, pretendem v. ex. as qt1e en 
suspenda por algum tempo a execução elas ordens elo imperador meu amo, como 
tmico meio ele salvar a causa portugueza. O primeiro dever ele tlill subclito fiel é 
obedecer ás ordens elo seu soberano, e ninguem melhor que v . ex. 35 sabe avaliar 
este principio funelame~lta.l ela honra portugueza. São tão positivas e tão repetidas 
as ordens ele sua ma.gestade imperial para o immecliato regresso de sua augusta 
filha, que, sem me expor a commetter o crime ele desobecliencia formal, e parecer 
talvez implicado em suborno ou traição, eu não posso retardar o embarque ele sua 
magestade fidelíssima um só dia alem d'aquelle em que se cles1)edir ele sua roa-
gcstacle britannica. , . 

Em taes circumstancias só me cabe considerm· acabada a minha commissão 
na Em·opa., paTa me occupar com igual afinco, e praza a Deus com mais feli_z 
successo, dos mesmos objectos no Brazil. Antes, porém, ele embarcar, transmíttt
rei a v . ex.as algtms documentos que estão em meu poder, e clarei conheciroent'O 
das quantias que ficam á sua disposição . 

Déus guarde a v . ex.as L aleham, 16 de ag·osto ele 1829.-Ill.mos c ex.mo.• srs . 
marq nez ele Palmella, marquez ele V alença e José Antonio Guerreiro. = Jvla1·quez 
de Barbacena. 

Officio 

Ill. mo sr.-Estamos agora ele novo ameaçados ela ausencia de sm: magestacle, 
pois é certo que o imperador do Brazil mandou ordem ao marqucz ele Barbacena 
para a concluzir para 'aquelle im perio. Trate v . s. a ele dimimúr a má impressão 
que esta noticia proclue;irá sem duvida nos animos dos nossos compatriotas, iu;;se-
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gurando-Ihcs ClUe ainda se n~io eleve I)Crcler a esrJeranca de conservar a rainha na E . ,_ 
uropa, o que 6 verdade, pois que não só cu, mas todos os demais que se inte-

ressa;m na nossa causa, não cessrLmos ele trabalhar pata que o marquez ele Bar
?acena tome sobre si a r esponsabilidade ele adiar a execuçfi:o ele uma ordem tão 
lllt_empestiva ; pó ele v. s . a acrescentar que, no caso mesmo que sua nJ.agestade 
ha;Ja_ de ir esperar junto a seu augusto pae o momento ela sua r estauração , n em 
por Isso deixará ele ·conser var illesos os seus direitos, que em nada dependem do 
logar da sua r es iclencia, n em o imperador cleixaní. tão pouco por isso ele continuar 
a sustentar com meios pecuniarios, e com toda a sua influeneia pessoal, a causa 
d;, sua augusta filha . Finalmente, p ócle v. s:" dizer que os refugiados portuguezes 
~ao serão abandonados sem recUI'sos, e que em caso ele ultima desgraça lhes sed , 
franqueada hospitalidade no Brazil. · 
. Já se vê que nenhuma cl 'estas declarações eleve ser feita: ele uma maneira offi

Cl~l, especia.lmente emquanto es tamos em 'duvida sobr,e o que acontecerá a r es 
pel~O da partida ele sua magestacle, e tão sómente convem que essas icléas sej am 
Insinuadas elo ·modo que a v. s . ~~ parecer mais acertaJo e Pl'tldente. 
b Deus guarde a v. s.3 ·Londres, 17 ele agost0 de 1829 . - Ill.mo sr. Nuno Bar

osa de F ig-ueireclo. = Mm·quez de P almellct t. 

Portaria 

D evendo correr n'esta ilha., ao par ela moeda podugueza, os duros hes-panhoes , 
e senclo necessario, para evitar qualquer p erda ela parte ela. real fazenda e qual
Cll~er doloso agio que com os r efertdos duros possa fazer-se, que o seu valor · n~
Intnal em r éis seja, proporcional á prata n ' elles contida; e attendenclo a que cl01s 
cruzados novos portug uézes, cujo valol' em réis, moeda forte, é ele 960, e moeda 
fraca? l i)\200 r éis, têem ele peso 1 ouça e 12 grãos, isto é, 588 grãos el e prata ele 
11 cltnheiros, e qne o clu1'o hespanhol tem de peso 1 onça, isto é, 576 grãos; que 
~o:· conseguint~ a proporção com os pesos daria de v;::lor ao clm:o 940 ~ e_m moeda 
or te, e com 2t> p <Jr cento ele angmento, valor ele r ets 1a1 75 ~, moeda msulaua; 

qlle, porém, os cli.uos não têem todos a liga tã!o bem eleterminada por ensaios cbmo 
a nossa moeda, o que portanto e.x ig·e uma comp ensação : h ei por bem, por todas 
estas rasões, qlle ele ora em diante o clut'O hespanhol corra n'estas ilhas ao par 
~~?1 a moeda p01;tugueza1 e llO valor ele 940 r éis, moeda for te, e no ele 1 a17 5 

18, moeda insulana . 
t· A junta da fazencla o tenha assim entendido e o pratique em todas as suas 

·
1
t
9
ansacções, e o faça convenientemente constar. Palaci.o do govemo em Angra, 

de agosto de 18:39. =Conde de Vílla Flm·. 

Carta 

L?ndres, 19 ele ·agosto ele 1829.- Senhor : - Não desejando pe1'de1· ttehhuma 
~-ccaS1.ão ele paq note ·sem nos aproveitar ela faculdade que vossa mages taà.e impe-
11~1 se dignou conceder-nos de lhe tributar clirectamente os nossos respeitos, li-. 
lll.tta,r h h · · · ' ã · ·a -nos- emas OJe, porém, a po11cas regras, visto es tar Ja t< o pro::nma a parti a 
P_ara essa côrte ~o marquez ele Barbacena, por cuja mão t encionâmos expor lar 
~aruente a vossa magestacle tudo- quanto nos occorr e dizer-lhe tícerca da nossa si-
nação. . . 

cl" . .A preciosa saude da rainha nossa senhora apenas tem sido alterada ha poucos 

1
1a~ por um ligeü•o cleflux:o , elo qual já a mesma- senhora se acha quasi restabe· 

aec~cl~, mas que nos }Jrivon no dia 15 do corrente ela fortuna que esperavamos de 
n~SJstn· ao j antar de sua magestacle. Continuâmos a lamenta!" profnnclamente que 

0 aob possml1 ter effeito os ardentes desejos que fonuámos em commum com toclos 
I 

8 
• ons portugnezes pa:ra que se cli:fferisse a partida ele sua ma.gestac1e fidelíssima 

~a? .0 ~razil, e não podemos nem clevernos encobl'ir a vossa: magestad·e que esta 
o·l lcia Já t em causado o maior abatimento nos emigrados que se acham em In-
5 aterra e França, e é apregoada pelos fautores ela usurpação como nma fuga e 

1 r . . 
clentJca mutatis midancl·is a Luiz Antonio de Abreu c Lima, em B1·uxell as. 
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abandono da defeza da causa legitima. A Providencia permittirá que se--r:Gto ve
rifiquem tão tristes agouros. 

N'este instante recebemos pelo major Bernardo de Sá Nogueira (teve a for
tuna de poder evadir-se da ilha de S. Miguel, aonde ficára escondido por algu
mas semanas, em consequencia do apresamento elo navio em que intentava ir para 
a TerceÍra) noticias elos Açores até á data de 3 do corrente, e sabemos que a ex
pedição, levando de dois mil. e quinhentos até tres mil homens de tropas, safra 
no dia 26 de julho de S. JYl1guel pam a Terceira, com a intenção, segundo se 
diz, positiva de e:ffeituar, on pelo menos de intentar, o desembarque n'esta ultima 
ilha. Ficâmos, portanto, com a maior impaciencia esperando ulteriores noticias. De 
Portugal nada sabemos que mereça a pena ele ser mencionado a vossa mages
tade. 

Deus guarde a vossa magestade imperial.= JJ1a1·quez ele Palmella = JJ1a?·qz~ez de 
Valença = José Anton'ÍO Gztm•q•ei?·o. · 

Offi.cio 

lll.mo e ex.mo sr. - Tivemos a honra de receber o officio de v. ex.a de 16 do 
corrente, e á vista do seu conteúdo só nos cabe lamentar os tristes resultados que 
em nossa opinião se hão de . seguir da partida da rainha nossa senhora para o Bra
zil, ftmdados nas rasões que já expozemos, tanto a sua magestade imperial como 
a v. ex.a, e assegurar tanto a um como a outro, que, não obstante esta convicção; .· 
longe .de afrouxar o nosso zêlo, redobraremos os esforços para sustentar, quanto 
de nós depender, a justa e sagrada causa a que estamos votados . , 

Todavia seria inutil dissimularmos que o successo d'esta causa. depende, se não 
em todo, ao menos em granelissima parte, de sua magestade o imperador do Bra
zil, porque sómente cl'elle se poclem esperar os ret.ursos pecuniarios, sem os quaes 
é evidente que ncarão paralysados todos os nossos esforços, e que nos veremos 
reduzidos a esperar, em completa inacção, que a sorte nos depare algum f'Occorro 
inesperado. V. ex. a melhor elo que ninguem conhece a verdade elo que acabfLrnos 
ele expor; e seja-nos licito aproveitar esta occasirio para lhe offerecer em nowe 
de todos os leaes .-subclitos da senhora D. Maria II os agradecimentos que justa
mente lhe são devidos pelos valiosos serviços que v. ex .a tem prestado á mesma 
augusta senhora. 'Como interpretes elos nossos compatriotas rogâmos a v . ex. a que 
haja ele continuar) depois do seu r egresso para o .Brazil; a promov~r os jnteresses 
ele sua magestade fidelíssima, que se acham para sempre identificados com os ela 
nação portnguez.a, e que obtenha de sua magestade o imperador providencias ac1e· 
qnadas á empreza da restauração ele sua augusta filha, representando-lhe que se 
sua magestade deixasse de sustentar clirecta e ostensivamente esta causa, ficar.íaan 
os fieis portuguezes considerados como facciosos fóra ele Portugal, e tratados 
n'aquelle reino como traidores, quando, bem longe ele haverem commetticlo crime, 
obedeceram cegamente á voz de sua magestacle imperial, como á ele seu soberano 
legitimo, e poT esta obecliencia têem sacrificado suas pessoas, famílias e bens . 

,Queira v . ex.a, quando levar no.ssas humildes supplicas aos pés elo throno ~D?-
penal, rep1·esentar tambem que, pt1vaclos, como vamos ficar, elo poderoso auxiliO 
que r ecebemos até agora da presença dos ministros ele sua magestade imperial 
n'esta côrte, se vae tornar summamente clifficil, e talvez impraticavel para nós, 
o trato ele quaesquer negocias diplomaticos, quando o. serviço ele sua magestade 
fidelíssima o requeira, achando-nos assim isolados e como banidos de todos os 
gabinetes da Europa, emquanto se não podér installar t1.1J:].a regencia em territo
rio portuguez, e ainda talvez elepois ele installacla, se a sua orbita se não estenclel' 
alem da ilha Te1·ceira. Dois tmicos meios nos occorrem para remediar tão graN.0 

inconveniente: o primeiro expedir sua magestade ordem aos ministros elo Braz1l 
em todas as côrtes para que se considere1n como encarregados de sustentar os 
direitos ele sua magestade fidelissima e de promover os seus interesses de accordo 
comnosco; e se. esta providenc~a não for compatível com as idéas do gabinete de 
sua magestade 1mpenal, expedir o mesmo senhor aos indivíduos portuguezes que 
for servido escolher, credenciaes que 'OS acreditem a'O menos junto ás prineipaes 
potencias, para tratar, ainda que seja como agentes conficlenciaes, os negocios de 
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Portugal. Bem entendido que n'este caso é necessario que sejam acreditados em 
nome ele sua magestade o imperador, e não da senhora D. Maria II, a fim de evi
tar que se r enovem os escrupulos q.ue j á se pretextaram ácerca ela nomeação do 
marquez de Palmella. 

F~nalmente renovâmos, por intervenção de v. ex. a, as nossas mais ardentes 
supphcas a sua magestade imperial, para que o mesmo senhor se digne mandar 
estabelecer comnosco uma couespondencia regular e directa; a fim de que não 
fiquemos na ignorancia das suas verdadeiras intenções e determinações, as quaes 
a~enas até agora nos t êem constado pelo favor pessoal que a v. ex.a temos de
v.rdo; podendo bem sua magestade imperial. avaliar quanto se tornará mais cliffi.
crl, e até iml)Ossivel, de sustentar a nossa situação, se ficarem sem resposta as 
cartas que lhe dirigimos, assim como tem acontecido ao que o marquez ele Pal
mella tem tido a honra de escrever desde o momento em que se cleclarotl contra 
a ust~rpaç~o; e rogâmos a v . ex .a. que reclame, em nosso nome, de sua mages
~'ld~ Impen al O<cumprimento da promessa que a este respeito se dignou. fazer a 

ose Antonio Guerreiro no acto ela, sua despedida. 
Reservâmos para um offi.cio separado tudo quanto t emos que levar ao conheci

mento ele v . ex. a. sobre neg·ocios pecuniarios, e concluiremos esta manifestando-lhe d plena confiança que temos na effi.cacia da sua cooperação, e a firme esperança 
e q~1e v. ex.a em chegando ao Rio ele J aneiro tm1á a bondade de nos escrever com 

brevidade, e com a candura que é propria elo seu caracter, para nos tirar cl'este 
pelago ele incertezas e ele cliffi.culclacles, em que ficâmos. · 

Deus guarde a v . ex."' Lonch·es, 20 ele ago.sto ele 1829.-:Lll. mo e ex .mo sr. 
Ina~·quez ele Barbacena.= 111cwqzwz. de Pcdmella = llicGrq_uez de Valençct =José An
tonw Gue1Tei1·o. 

Oflicio 

. Ill. mo e ex. mo sr. -Achando-se tão proxima a partida ele v. ex. a 1 com quem 
l1n~camente nos entendíamos ácerca elas prestações pecuniarias que sua ma.gestacle 
0 Imperador subministrou para o serviço ela rainha ficlelissima, é indispensavel
mente necessario que lhe apresentemos a exposição exacta da nossa situação a 
esse. r espeito, o que dividiremos em tres artigos; convem a saber : 1. 0 , a impor
~a~cra elos subsídios . e cles~ezas que se estão cle:vendo até ao fim elo mez ?orre~te ; 
1'. ' o . calculo, o mars moclrco, do que se necess1 ta mensalmente para enVtar á Ilha 

er?e1ra, para sustentar, ainda que mesquinhamente, o que resta elo corpo diplo
matico portuguez, e para não deixar morrer ele fome os emigrados; 3 .0 , o proje
cto de um emprestimo garantido pelo governo elo Brazil, ·como sendo o unioo meio 
q~e se n,os apresenta para tentar com alguma espm'ança ele successo a restaura
Çao elo tlu:ono da senhora D. Maria II. 

-1d. p1·i?mmn : A wresença ele v. ex. a afiançava su+ficientemente o pag~mento 
da divida atl~azacla, a qual, ainda que nunca fosse offi.cialmente r econhemda por 
v· ex. a, não deixa com tudo de ser por nós considerada COII;l.O sagrada, tanto mais 
~llant~ ~ maior a miseria elos credores. Agora, porém, que sua magestad!'l fidelis
Sllna Infelizmente se r etira, e que não ha na ·Europa quem se interesse, como 
v. ex . a, nos negocios ela mesma senhora, é innegavel que a maior parte dos emi
â~ados vão caír no maior. abatimento, e .qu;e o modo unico efficaz de os eonvenc~r 

que sua magestacle o 1mperaclor contmua a proteger a causa ele sua filha, sena 
~agar-lhes em dia o t enue subsidio que recebem para a sua sustentação. Juntâmos 
~i est: carta, clebai:x:o. elo ·n . 0 1,. o extract~ elo esta.clo ela divida atrazad~, . com i.n
. caçao elas suas drfferentes ong-ens. Sentimos mms do que v. ex.a o pode sentir, 
que ella monte á somma coúsideravel de ;C 44:500 esterlinas ; e o unico meio que 
11?J oc?orre como adoptavel nas actuaes oircumstàncias para a extincção cl 'esta didi a, e o ele se lhe applicarem consignações mensaes, inteiramente independentes 

0 que v . ex . a nos deixar para as despezas correntes . 
.tld secundwrn: Dois obJ·ectos ha que diligenciar,· a saber : a conservação do 

p~ . . 
sente estado ele cousas, e o emprego de meios conducentes para se restaurar 

~ throno leg·itimo, e nenhuma d'ellas se consegue sem meios pecl!lniarios. Para 
Iestaurar o throno legitimo é necessario armar uma força naval, empregar offen-

~ 
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sivamçnte a g·enté que temos, suscitar insurreições em Portugal, fornecer armas 
e m1mições aonde convier, e entreter em toda a parte ·corresponclencias activas. 
Na da cl 'isto se tem feito nem se pó de fazer em quanto não estiver insta.lJado mu 
governo legitimo, qae possa appar ecer em publi co, e que tenha os meios pecunia
rios proporcionados á grandeza ela empreza . Se v. ex.a não pócle fornecer estes . 
meios desde j á , não deixará todavia ele reconhecer que é forçoso que nos deixe 
pi·oviclenciaclos aquelles qtw são indi spensavcis pata os tres :fins i:o.clicados no prin
cipio d'este offic.io . A menor somma com que se pôde satisfazer esta clespeza, 
contanclo com a mais severa economia em toclos bs ramos cl'e1la, é ele f, 8:000 
esterlinas em cada mez; e como estas apenas poder fio chegar para o sobredito 
obj ecto, nUo eleve es})erar-se que €L' ellas se possa applicar àJguma parcella a quaes
quer despezas que b~am ele resultar ele occorrencías impre-vistas. Para .conheci-

' mento ele v . e:x:.a diremos, sómente ein grosso, que o nosso calculo está baseado, 
poHco mais ou menos, sobre as seguintes applicações : f, 4:000 este~·linas á ilha 
T erceira, f: 2:000 esterlinas para subsidiq elos emigrados e f. 2:000 este.rlinas 
para o corpo cliplomatico; total, f. 8:000 esterlinas . . · 

E sperâmos :firmemente que v. ex. a nos deixará segura a sobredita mezacla 
· (sem a qual não poclemos acceitar r esponsabilidade n enhuma), ao meRos pelo es
paço ele tempo que é necessario para r ecebermos as ordens que sua magestacle o 
imperador nos enviar depois ela chegada de v . ex. a ao Rio de Janeiro. 0 calculo 
prudente que se costuma fazer em similbantes casos é ele cii;JCo· mezes, pelo me
nos; mas, tratando-se ele uma resolução que exige algtms dias para se tomar, co
nhecerá v. ex. a a absoluta necessidade ele nos deixar providenciada a clespeza ele 
seis mezes. No caso, pois, ele que v. ex·. a careça de meios· prompt0s para a tota
lidade dos ditos seis mezes, assim como para a totalidade elo objecto inclicaclo no 
artigo 1. 0 , occorre~nos que não seria talvfJz impossível o obter sobre a r esponsa
bilidade pessoal ele sua magestacle o imperador uma limitada quantia ele dinheiro 
na praça ele Londres, po.sto qtte esta clifficil negociação não possa concluir-se en1 
tão breve espaço .ele tempo, quanto r esta antes ela partida ele v. ex .a Rogâmo~, 
portanto, a v. ex.a que deixe alguma pessoa da sua con:fialRÇa munida ela sua a;ssl
gnatura para poder, com. as condições üjUe v. ex. a deixar decla.ratlas, garantir eU1 
nome ele sua magestad€ o imperaclor um emprestimo que n ão exceda f 50:000 
esterlinas . , 

Ad ttwt·iunv: E eV"idente que sem uma qttantia consideravel, applieavel á guerra 
que se eleve fazer ao senhor infante D. Miguel, nada podemos fazer que seja ver
dadeiramente efficaz, e assim o teconheceu su11 magestaelo o imperador, imp::mclo 
como concliçã.o sine · qua non para a installação de uma regencia o conseguir-se urn 
emprestimo ele f, 1.000:000 esterlinas. Já disse:m!lOS a sua magestade i:n;Iperial, _e 
agora a v, eiX.a temos a honra ele o r epetir, qtte f0ram baldadas todas as-t entati
vas que praticámos para consegui!· um tal emprestimo, e que estamos p erfeita
mente desenganaclos ela stta ünpossibilic1acle, ainda mesmo qtmnc1o se poclesse offe
r ecer a garantia individual ele sua magestade o imperador. Vimo-nos portar:to 
forçac1os,,·como v. ex.a bem sabe, a acloptar o unico í·ecurso que se nos o:fferec1~, 
concluindo o contrato ele emprestimo, Cl"ÚO original àgora entregttmos a..,- . ex::', 
peclinclo q.ue o apresente a sua magestacle o imperador e solicite a sua ratificaç~~o. 

Este contrato, que v. e:x:.a se prestou a assignar tambeln sub spe 1·ati1 é feito 
debaixo ela condição ele ser garantido pelo governo do Bra.zil pela quantia de 
f, 500:000 esterlinas, c'om a faculcl~Lcle de se elevar, se se quizer, até á somma ~e 
f: 1.000:000 esterliJlals; e estipula-se em um dos seus artigos que ;fiica.ní. á opção 
elos mutuarios o tomar a clita quantia por conta elo Bmzil sem se faz er nas apo-· 
lices menção elo governo ele Portug·al, o que, sem alterar em nada a essencia d? 
negocio, o simplifica talvez na fóJ.·ma, e torna, na opinitio dos mutuantes, mais fac1l 
a venda e circulação das apolices. 

Julgâmos, e v. ex.a como entenclicllil n'estas matel'ias poderá avaliUYr os ftm~a
mentos ela n0ssa opinião, qne as condições d' este empr.estimo sfio nas actuaes cu·
cumstancias as ma.is vantajosas que poeha:m obter~se . 

Uma vez que sua ma gestacle imperial seja seTVido obrigar-se debaixo de uUJla 
elas daas fórmas inclicaclas ao pagamento elos juros e amortisação cl'este empres

..., 
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t{mo, terá com isso um meio mais facil e simples de prestar efficaz amçilio -á causa 
Be s_na augusta filha, sem que fique oneraclo ele nenhuma fórma o governo elo 
nJa~tl,, · que em tal _ caso não fará mais do 9-ue pagar de un:a vez a sua ~agestacle 

elis s1ma a totahdacle da somma que amda r esta em vtrtude do artigo 1. 0 ela 
convenção de 19 de agosto de 1825 · e juntamente com este officio offer ecemos a 
v e:x a d o 2 ' . d .. t . · · : , marca o com o n . , um prOJecto e convençao que en re o g·overno 
Impen a.l e o que se insta.Uar em nome da senhora D. Maria II, eleve ser assi
gnaclo, q~t ando esta tl:ansacçEio pecuniaria se concluir. 

J?epots de termos exposto a v . ex.a quanto nos occorre dizer-lhe de máis es
sencial sobre os tres pontos que nos propo!?;emos desenvolver n'este o:ffició, não 
podemos dei:xar, coherentemente com o nos.so dever ele fazer a seguinte decla-ra N f ' 
.c çao ormal, pedindo a v. ex. a que a leve em nosso nome ao conhecimento de 
lh~a magesta,cle o imperaclor, e que so licite para ellaa mais se:·.ia att€mção e o ac~
. men~o do mesmo senhor. A clausula ela convenção ele 182D, pela qual o Bnt>ztl 
se hbngo11 a satisfazer o emprestimo portugttez ele 1823, não liga por maneira 
neu u~a o governo do Brazil com os credores elo dito emprestimo, os quaes, nem 
auctoi:rsaram, nem assjgnaram, nem approvaram aquella convenção, e por conse
fu.eucHu não adquirir21m em virtude cl 'ella direito algum. E ste ajuste, por tanto, só 
\ga ·nmtuamente os dois governos e lhes deixa a plena faculdade ele o r escincli

rem . ou alterarem, sempre que assim o quei~·am . Escusado é entrar em maiores 
e:s:plicações, dirigindo-nos a v . ex. U, que a fLmdo conhece es te negocio, e limitar
n.os-hemos, l)Ortanto, a declarar em nome ela senhora D. Maria H a opposição offi
Ctal que fazemos, não só a que sej am pagas aos credores do empres timo de 1823, 
~18 

a ~ne sej am deposit~das pel~ go:verno do B~·azü l?·ara terem essa applicação 
D ftlútu_o quaesquer quantias ele clinheu·o, por ser mclub1tavel que, sencl? a senhora 

· Marta li rainha legitima de Portugal, e estando co111o tal r econheetda por sua 
~agesta.cle o impe~·aclor, .só a ella ou a seu p1~? elevem ~er ef!'eituados os pagamentos 
d todas. as quaut1as esttpuladas na convençao ele 182D, sendo certo que o governo 

0 Bt:~zt~ nunca effeituou pagamento algmn aos credores do e111prestimo de 1823, 
e se ltnutou até o presente a dar ao le.o'itimo governo de Portugal a somma an-
nual ne · 1 · o · • · · d 't l D cessar1a para pagamento c os JUros e amorttsaçao progressiva o capt a . 

eus gu.arcle a v . ex.a Londres , 20 de agosto ele 1829.-lll. rno e ex.'" 0 sr. 
:~·~quez de Barbacena. = il1ct?'qztez ·de Palmella = ll1a?·qttez de Valença=José An

~zo Guen .. ei1·o. 

Officio 

(N .0 f 34, reSCI'I'ado) 

18 Ill.tno ~ ex. mo sr.-Tive a primeira conferencia elo príncipe ele Polignac no dia 
elo. corrente· passo a commuuicar a v. ex. a o que n 'ella se pass0u. 

c Pn~cipiei p~r dizer ao príncipe o seguinte : A questão portugueza é hoj e : ão 
onhl ec1da na Etu·orJa que inutil será occupar o tempo em demonstra-r as rasoes 

pe as ' h d P l ri' ·cl · · lc quaes o senhor D. lVIio·uel I subiu a<) t rono e ortuga . o os, e prmct-
fa. me!J.te aquelles que têem

0 
estado empregados na carr eira cliplomatica, P?c1ei?r:1 ~~.~to um juizo sett partieular cl'esta importante questão para a Europa mtet

ct · Nao parece, porém, fóra ele proposito que eu, passando em geral pela condu
se a· ~as potencias relativamente a Portugal, 111e dem01~e um pouco sobre aquella 

gtncla ~)el a. Austr.ia, IDglaterrà e pela Françn, · · . . 
1Ue A prnnen:~ ~l',estas potencias, é forçoso confessal-o, t e111 ~les.envolv1clo ultu~a
e ~te uma op1mão qlle não tem mesmo senso commum. O prmc1pe ele lVIetterruch 
;:u tou de prazer vendo ~abada a carta constitucional e111 Porh1gal, e é elle só
Gfu~e hoj e que exige tenha direito á corôa portugneza a senhora D. lVIari a da 

ona, que não deriva esse direito senão da 111esma carta. 
d . Se o. · direito ele herdar o throno portuguez pertencesse, no momento da morte 
lUe .el-r01 D. João "VI, ao imperador elo Brazil, n'esta hypothese era a seu filho 
t a~sl velho a quBm pertenceria a successão, tanto pelas leis ftmclam entaes de P0r-
t~ga ' como IJelas de toda a Europa. O imrJeraclor mesmo não tinha o direi to de tra · 
. r a seu filho o que lhe IJertencia · para que pois a senhora D . Maria da Glo-

l'ta fi · ' ' ' 
< osse rainha ele Portugal, era preciso fazer uma lei fundamental nova., que eles-
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truisse a portngueza, e para isso se fez a carta constitucional. Logo a senhora 
D . Maria ela Gloria é nomeada rainha só pela carta; é ela carta que derivam os 
seus clireitos : por eonsequencia, destruída a carta, acabarão com ella esses seus 
pretendidos direitos. Se a Austria, pois, quer para rainb11 de Portugal a senhora 
D. Maria ela Gloria, quer tambem a constítuição, e se não admitte a carta, não 
tem lei em que se funde para exigir o g_ue pretende. · ' 

O príncipe l'eS})Oiicleu-me que este argumento não tinha contra., 'e acrescentou : 
«Para que jui'ou o senhor D. Miguel a carta em' Vienna e em Lisboa?» ~es
pondi: ((Porque teve sempre tenção ele cumprir o que jurou, mas era imposs1vel 
a sua magestacle impedir a vontade ele uma nação inteira, que reconhecendo os 
seus direitos o acclamava em toda a parte, vontade nacional á qual o mesmo se
nhor se oppoz, faz endo entrar nos quarteis regimentos inteiros, que o queriaan 
acclamar ; e foi sómente depois que el-rei soub€1 liler-lhe impossível impedir o qtte 
a nação toda queria, que sua magestade se decidiu a convocar os tres estados elo 
r eino, para que, na conformiçlacle elas leis fcmclam entaes portuguezas, geciclissem 
a quem competia a cor6a. Esta cleliberação ele el·rei devia mostrar á Europa que 
sua magestade nunca cedeu ao principio ele acclamação popu.lan>. 

O pTincipe clisse então : «Creio, com effeito, que seria clifficulto-so r eprimir a; 

opinià'o publica; àfl f'órmas constitucionaes parecem ter clifficulclacle el e se ·esta
belecerem em Portug·al. Entretanto . como é que chegando a carta elo Braúl, logo 
todos a estabeleceram e por ella se governavam, e o governo logo a publicou? ') 

Quando a cm'ta chegou a .Lisboa governava Portugal a regencia nomeada por 
o senhor D . João VI, estando á testa cl'ella a senhm:a inf'anta D . lzabel. A re
gencia, vendo o perigo que .havia ela deliberação . tomada pelo imperador do Bra
zil, tratava ele adaptar meios de ganhar tempo pata demorar a publicação ele tal 
resolução, quando o particlo liberal, receioso da demora, ganhando a si o general 
governador elo Porto, lhe fez escrever á senhora infanta uma carta_, ameaçando-a 
ele man~ha1' sobre Lisboa, se as ordens do imperador se não executassem. Em 
consequencia cl'esta carta, sua alteza ·se r esolveu a mudar o ministerio, (lissolv~n
do-se a r egencia, e se installou a r egencia ela carta por este modo revolucionano. 

Surprehencliclo o príncipe elo que eu lhe dizia, respondeu que era isto novo 
para elle, e que nunca tinha ouvido tal circumstancia. 

Passei logo a fallar ela política elo governo in'glez, a qual tem sido p erfei~a
mente neutral a nosso respeito; e fallanclo-me então o príncipe sobre as negoCla
ções ele Acosta, lhe disse me parecia dever o governo inglez reconhecer a sua 
rnagestacle, uma vez que se tinha accecliclo as propostas feitas pela H espanha so-
bre os direitos ele sua magestade. · 

Quanto ao governo f'rancez, não pnsso deixai' ele dizer que tem sido o que se 
tem concluziclo para com Portugal com uma falta ele boa fé ha muito u~io ouvida. 
Os protestos elo governo fra;ncez foram sempre no sentido ele neutralidade ; mas 
·ao passo que elles se expressavam, o ministro .cla .màtinha clava ordens á estação 
do T ejo para proteger os revolucionaria~ ; o minístro elos uegocios estrangeiros me 
promettia vigih1.ucia sobre os r efugiados , mas o ministro do interior lhes clava 
passaportes para a ilha T erceira. Esta eí.·a, pois, a neutralidade que com Portu
gal se seguia. . . 

O príncipe me declarou aqui., que de ora em cliante o que ogoverno ele el-rel 
ptomettesse havia ele ser cumprido exactamente. 

Passei clepóis a trGt>tar ele mr. ele Blanchet e de tuclo quanto elle tem feito em 
Portugal; e n'este logar, julgando faz er ao príncipe um compriménto pela sua no
meação, lhe. e;rpu~ que, i-?-tere~sanclo-se m:üto o governo ele Portugal pela sua en~ 
tracla no m1h1steno elos negoClos estrange1ros, não seria eu quem quizesse fazei 
com que elle clesse passos que com1Jromettessem a sua intençfio ele não remover 
indivíduos e fazer reacçõ~s, e ele assim fazer descontentes ; mas que esperava hou
vesse ele tomar em consideração o que eu lhe dizia a fim de em tempo compe-
tente obrar como julgasse cohveniente. ' 

Aqui se terminou esta conferencia, que durotl ti"es qtwrtos de hora, ficando eu 
satisfeitissimo do modo por que o ministro me recebeu e ela segurança que Jll.8 

deu de cumprir a neutralidade a mais perfeita pata com Portuga.l. . 
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Quando me clíspnnba a partir, me fallou o príncipe nas ultimas execuções do 
P?rto, as quaes me disse fiz eram mau effeito, dandG-lhe eu as rasões que em si
lilhante materi.a dei aos embaixadores da Russia e Austria; pediu-me houvesse 
c e aconselhar, mesmo para bem da causa ele el-rei, a maior moderação nos actos 
do g·overno. · 

Deus g·uarele a v . ex. a París, ~1 de agosto ele 1829.-Ill.mo e ex. mo sr. visconde 
de Santarem. =Conde da Ponte. · 

Officio 

lll. mo e ex. mo sr. - Exhatu·ídos como se achavam os cofl'es reaes das ilhas do 
Faial, S. Jorge e .Graciosa, já lJela falta de pagamento de dois semestre'S ele 1828, 
fue os contratadores dos dízimos e miun ças dos mesmos metteram em si, e já pe· 
as enormes despezas que em todas se têem feito para supprimento da esqua

clra, em mantimentos e outras differentes requisições, .como farei ver a v . ex.a em 
P?llco tempo; e sendo necessari.o occorrer de prompto ao pagamento e subsisten
lia das tropas que se acham destacadas nas mesmas ilhas : r esolvi em todas ellas 
ançar mão, como uuico recurso, do dinheiro do tabaco que se achava em poder 

do administrador elo mesmo, assim como elo que se achava em cofre dos defuntos 
e., ausentes. Creio que isto sent fraco r ecurso ; mas, emfim, serve para o momento. 
E sta divida facilmente se pagará pelos cofres r eaes das ilhas logo que as rendas 
reaes se ,ponham em devido arranjo, como espero conseguir. 

T enho a honra de lembrar a v. ex . a que seria mais conveniente aos interesses 
ela fazenda e á felicidade dos povos cl 'esta ilha a concepção elo plano que propuz 
em o meu o:fficio n. 0 16 de 16 de fevereiro, o qual, não sendo oppressivo nem 
despendioso, é muito conveniente á prosperidade das ilhas e interesses r eaes . 

. A snbscripção que abri a favor ela obTa do caes tem progredido, e espero con
c~lll r a obra no f~tturo anuo, pois que elo mez de outubro em diante não se póde 
11 ella trabalha.r. ' 

Deus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 21 de agosto de 1829.- lll.mo e ex. mo 

sr. conde de Basto. = Hem·ique da Fonseca Sousa P1·ego . . 

Sentença I 

1. 0 Accorêiam elh r elação os da alçada, etc. Vistos estes autos, que em exe
cução elas oràens r egias se fizeram snmmarios pelo accorclào fi . 62 v. aos réus 
ausentes, marquez ele Palmella, D . Pedro ele Sousa e Holst<;Jin; conde de Sampaio, 
~Ianuel Antonio ele Sam1Jaio Mello e Castro 'l'orres e Luzignano; conde de Vil! a 
C lor, Antonio José de Sousa Mamtel de Menezes Severim ele Noronha; conde ele 

alhai·iz, D. Alexandre Domingos de Sottsa e Holstein; conde ela Taipa, D. Gastão 
ela C amara; João Cados ele Saldanha O li v eira e Daun, que foi marechal de campo 
graduado; Cm.dido José XavieT, que foi t enente coronel elo exercito; Thomaz Gui
lherrp.e Stubb;, que foi t enente general; FraJncisco ele Paula de Azeredo, que foi 
lllarechal ele ~ampo graduado; barão de Rendufe, Sim'ão da Silva Ferraz de Lima 
e Castro; D. Filippe ele Sousa e Holstein, que foi conselheiro ela faz enda; D. Ale
~~nclre ele ~ousa, ql~e foi addiclo á legação de Londr~s ; :r:-oclrigo Pinto Piza1:ro, que 
,01 coronel ao exercito; Manuel José Mendes, que foi maJOr; 1\fanuel JoaqUim Ber
redo ~raça e João da Costa Xavier, que foram capitã es ; D. JYianuel da Camara1 ~ranc1sco de Sampaio e Thomaz Pinto Saavedra, que foram tenentes ; José Victo
I!no Barreb F eio, que foi tenente coronel, e Franci::;co Zacharias Ferreira ele Araujo, 
pronunciaoos todos na elevassa da regia commissão cl'esta alçada, e algtms cl 'eÜes 
em outras devassas. ele r ebellião, testemunhas que lhes fazem culpa, documentos · 
appensos, llle~;;ação de direito offerecicla em sua clefeza pelo curador que lhes foi 
nomeado 10 cl1to accorclão fi . 62 v., etc. 
c1 ~-o . M>stra-se que immee~iatamente ::'L_ fa~ls~i~sima e miraculosa (1) r estituição 
e sua 1mgestacle a estes r emos) que vem feliCitar com a sua augusta presença, 

tl ~ Ntlnúrá.mos os p ar agraphos ç pozemos no te:l.:io algarismos ele l até 119, entre paren
t les

1
·1s, . co~u indicação ele notas, para facilitar a r cferen c ia nas duas peças subsequentes, evi-

.anc o a.ssm fastidiosas r epetições que occupariam muito espaço. · 
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alguns portuguezes degeneraelos e desleaes (2), coneitados peJo maligno espírito 
ela soberba e ambição (3), e- impellidos pelo iniquo e implacaval oclio á sua real 
pessoa, vendo no h:eroico valor, tirmeza e sabedoria, com que começava a sua fe
licíssima regencia (4), o annuncio da nul1idacle que os esperava, e talvez o pro
ximo castigo ele seus insieliosos procedimentos, saíram precipitada ou clandestina~ 
mente cl'estes reinos, com diversos pretextos, mas com a prem.ee1itada malicia ele 
inculcar ás nações estrangeiras a existencia de uma perseguição imminente (5), 
quando pelo contrario haviam sido acolhidos pelo mesmo augusto senhor com a 
mais soberana e verdadeiramente real benignidade. (6) . . 

3.0 Mostra-se mais ela mesma devassa e appensos, com toda a evidencia que 
resulta elas qorrespondcncias apprehenc1iclas, ela combinação e certeza dos factos, 
e ela notoriedade e coincidencia dos successos (7), que sendo constantes, dentro 
e f6ra elo ·reino, as luminosas e. paternaes pro-vi.clencias (8) com que o mesmo se
nhor se havia dignado ammir aos votos (9), e acudir ás mgentissimas precisões 
elos seus vassallos, nas representações que lhe fizeram pelo senado ela camara ele 
Lisboa (10) e por quusi todas as camaras elo reino (11), mandanc1o convocar, como 
era ele rasão e justiça (12), os tres estados, pelo seu rea.l decreto ele 3 de maio 
de 1828; entraram logo · aquelles clegenerados e ingr9Jtissimos portuguezes a cevar 
a sua ferocidaele e implacavel ira (13), f01jando tramas e ma,chinações (14), ten
dentes a impedir a importantíssima reunião elo~ tres estado:;; e ao mesmo tempo 
em que por uma parte todas as ·classes cl'este r eino estavam cheias de alegria e 
esperança na illimitada grandeza e patemal providencia elo mesmo augusto se
nhor (15), offerecenclo ao supremo arbitro dos imperios os mais ardentes e fervo
rosos votos pela, conservação e prosperidade do seu augustissiilli> regente (16), pela 
outra parte estavam alguns (17) dos ·mencionados réus (unido~ ao seu maligno e 
insidioso chefe, o marquez de Palmella, no palacio da legação p~rtugueza em Lon
dres, tornado então infame e vergonhosa offwina ele conspirações) denegrindo com 
perfido e execi:ando clolo as r egias e heroicas virtudes elo mesmo senhor (18) ; ca
lumniando sua real pessoa, e espalhanclo a mais virulenta detrac.ção pelo pesti
lento vehiculo ele periqclicos assalariados (19); redigindo sedic,iosos e desaccorclados 
protestos (20) ; simulando que n'este reino tudo eram desordens de uma facção vin
gativa, ruínas, assolações (21); aprestando artificiosa e temerariamante os meios 
de levar a effeito suas furiosas machinações (22) ; attrahindo a si teclas as pessoas 
que por sua perversidade estavam descontentes uo felicís simo governo elo mesmo 
senhor; colliganclo-se, finalmente, para virem todos unir-se a seus infames canso
cios n'esta cidaele, e auxiliarem e sustentarem a r ebellião (23), faZienclo uma guerra 
parricicla áquella mesma patria que lhes dera o ser, e ao throno gue os enchêra 
de beneficios, honras e ele grandezas ~::34) . . 

4. 0 Mostra-se ultimamente que os sobreditos réus, em perfeiü. combinação e 
reciproca intelligencia com outros conspiraclores, residentes n'este reino, os indu
ziram e Íl1stigar~tm por varios moclos a pôr em pratica outras iguaES machinações 
(25); sendo evidente e manifesto, por corre.sponclencias origina.es 11pprehendidas 
(26), €J_Ue se acham nos appensos, que estes tinham simult?>neambnte por prin
cipal objecto .impedir a reunião dos · tres estados (27), mesmo á cnsta de 1.1ma 
guerra civil. Cousa ü1auclita! Contando com a coac1j:nvação pessoü ele alguns 
d'aquelles réus mais influentes, qne, attrahinclo outros ao seu infa'Jle partido, 
effectivainente a r ealisaram depois, e por ella se constituíram réus do gravís
simo e abominavel crime ele lesa-magestacle ele primeira cabeça, pela naneira se
guinte (28) . 

5 . 0 'Quanto ao réu marquez de Palmella, mostra-se, em primeiro logtr, que con1 
a maior ingratidão, esquecido ela real benevolencia e 1mugnanimiclacle con que, sem 
o merecer, fôra recebido e tratado por sua magcstacle quando passou por [nglruterra, 
o que smja bastante, reec'líndo em um homem bem lil.asciclo, para c1esarm~r as injus
tas prevenções e rnalevolencias de que já havia dado provas notarias (21), poster
gando depois os briosos sentimentos e deveres, como fidalgo da primei~a nobreza 
e representante d~t nação portugueza em Inglaterra, IJ!Jr delegação e belignissima 
tolerancia do mesmo senhor, sob cujas reaes ordens servia (30), se cons·átuiu gra
tu'ita c perfidamente chef!'l de todos os dissidentes portugnezes refugiados n'Dquella 

\ 
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~ôrte, e cabeça e principUJl motor ele todas as trama,s e machinações que pTece-
.eram o fatal rompimento e formal rebelliãG> militar ele 16 de maio de 1828 n'esta 

Cidade do Porto (31), rami:ficada logo em quatro províncias cl'este reino (32) . Por
quanto, servindo ele pretexto a seus male:ficos intentos o real decreto d~ 3 do dilo 
m~z de maio, pelo qüal o mesmo senhor manclára convocar os tres estados elo 
r:mo .(33), tiranclo o ré~u a mascarn, clirigin no conde Dnclley, então ministro e se
Cletano ele estado elos negocias estrangeü·os cl'aquella potencia, o faça.nhoso pro
i~sto na nota ela data ele 23 cl'a,quelle mez ele maio, annunciado logo nos periodicos 
Ibel:aes ele Londres de 2~ 4 e 5 de junho seguintes, e transcripto depois na Gazeta 
of!icud da j unta rebelde cl'esta cidade, n .0 18, com aquelle applauso revolucionaria 
que era ele esperar ele taes folhas, semp1-·e dispostas a contrariar os g·overnos'legiti
~·~s, e a calumniar os act0s tendentes a consolidar e defender as instituições monar
c llcas que seguram os thronos (34); vendo-se elo teor ela referida nota, em que se 
~us~u asseverar o que I,lenhum· outro partido restava (ao réu marquez ele Palmella) 
Penao o ele cessar de considerar-se manclatario do governo qu~ régia então em 

. J ort~gal, _até que podesse receber as ordens que passava a solicitar elo Rio ele 
anen·o cltrectamente1J; que o mesmo réu., não só abanclonára a causa e interesses 

~la sua patria (35), mas tambem não cluviClára ser o primeiro que-levantasse, como 
evantou, o pregão ela gm.erra ao propi'io governo que o auctorisava, e ele quem 

era mandatario (36), seguinclo·se logo, no dia immediato 24 c1e maio do dito anno, 
0 outro insolito e assombroso protesto dirigido ~\. nação portngueza, feito e assi
gnaclo pelo marquez ele Rezende e viscóncle de Itabayana, residentes então (e tal
vez só para aquelle fim) na e'6rte ele Londres, publicado no perioclico The Cm~?·Íe?·. 
~ mesmo dia 24, e igualmente applauelido pelos revolucionariO's cl' esta cidade ~a 

azeta n. 0 18 extraorclinaria · nascido o elito IJrote,sto das mesmas male:ficas dis-
I) • N J 

os~çoes contra este reino, p1·ocluzielo lJela mesma cabala e confederação, ele que 
0 reu eru o cabeça (37), e redigido com igual objecto e transcenelencia (38) ; no
!ando-se n' este a particular circumstaneia, filha ela preoccupaç~io e desaccorclo dos 
aes plenipotenciarios, ele incluírem no numero elos actos protestados o real cle

:reto ele 13 ele març.o, pelo qual sua magestacle, no tempo ela sua gloriosissima 
tegencia, dissolveu a eamara elos deputados em Lisboa, e o de 25 ele abril, em 
que o mesmo augusto senhor se dignou responcler á representaçfio elo senado da 
Cat~ara ela mesma cidade, como se a materia de um e outro reaes decretos 11~io 
~stJvesse dentro elos limites elo seu poder supremo, ainda na qualidade dê re-
gente (39). . 

ffi ?· 0 
Mostra-se, em segundo logar, elos mesmos papeis impresso:;;, publicas e ° Ciaes, juntos p0r appenso, que o réu, precipitando-se ele abysmo em abysmo, 

~assára logo elepois a hostilisar ab!iJrtamente este reino e o seu felicíssimo governo, 
à~con.he~en_do e pondo~se ás ordens de um punh~clo de . revolucio~ari~s abjectos e 

?sprez1veu;, quaes os que comptmham a clenommada JUnt.a prov1sona, levantada 
n. esta ciclade, .Jenclo-se na mesma Gazeta extraorclinaria n. 0 18, nos artigos offi
bl:es, traduzindo o periodico inglez Evening ]1c~il ele 4 ele junho, ~seguinte:_ <<S~

m.os que o marquez ele Palmella recebeu hontem despachos da JUnta prov1sona 
~stabelecicla no Porto, e como ella obra em nome ele el-rei sen amo, ao mesmo 
empo. que o governo de Lisboa o não faz (40), s. ex. a sem hesitação r econheceu a 

atlctondade ela junta, respondeu aos despachos e obedece <:1s suas instrucções'J ( 41 ). 
d 7 · 

0 
Mostra-se, em terceiro logar, elas corresponclencias do outro rebelde Val-

e~, goyernaclor que foi ela ilha ela 1\facleira, atpprehendiclas n'esta cidade ao seu 
emissarw José Maria Martiniano ela Fonseca, . já justiçado, constantes elo ap-
penRo 7 o • • 1 1 J • N h ·r· l l ~ · , que o Teu, mcansave sempre no seu p ano cte consp1raçoes e os ti I-

caces contra estes reinos, se poz em contact0 com outros revolucionarias e eles
contentes ele differentes paizes, e havendo-se rebellaclq, como fica ponderado, 
com. toda a legação portugueza em Londres, e promovido, quanto esteve da sua 
;:ute, a rebel~ião d'esta ~idade .C 4 2~, asse!l~ou, em seu perfi elo e depravado c~n-

lt lo, subtrahu· tambem a obed1encia leo·It1ma ela metrO]JOle as snas IJOSS0ssoes 
u ram · 0 

ue' anuas ( 43); porquan~o lê-se em uma das cartas d'aquelle tra.iclor Valclez, 
~- · está. a 11.

0 8 elo appenso 7.0 (44), escripta ele seu p1.mho (46), a um elos mem- · 108 mms exaltados ela clita nefanda jrunta, o ex-clesembargador Caldeira, e datada 
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do Funchal H 30 ele junho de 1828: ((Tive carta elo marquez ele Palmella, de 7 
do correiD.te, de Londres, nos termos mais obsequiosos para mim, e mais interes· 
santes para o bem da causa em que estaJJnos empenhados (46); tive igualmente 
de Candido José Xavier, da mesma data e logar; ti v e do marquez de Rezende e 
visconde de Itabayana, de 12 ele maio · proximo ; recebi a de Palmella e Candido, 
quando estava dando as ordens para a cleclara~ão formal el'esta ilha» (47) . 

8. 0 Em concordancia e explicação da referida correspenclencia sediciosa, está 
o artigo 4 . 0 elas instrucções dadas pelo mesmo V aldez ao sobredito emissario, ern, 
que se lê: ccDeve certi:ficar que o n;tarquez ele Rezende e o visconde ele Itabaya:r:a 
se elirigiram officiahnente a este governo (ela ilha ela Madeira) em 12 de maro 
proxirrio passado, designando que t0dos os alliaelos ele sua magestade senhor D . Pe
dro apoiavam decididamente a resolução d'esta ilha, tomada a 22 de junho>> . E 
no artigo 6. 0

: «Certifique igualmente, que no caso de um exito cle·sgraçaclo na he· 
roica em preza ele Portugal, serão recebidos n'esta· ilha com0 i;rmãos os emigrra· 
elos que n'ella se quizerem refngian (48). . 

9. 0 E no outro sedicioso escripto, que vem a n. 0 16 do mesmo citado appeiD.so, 
ela letra elo emissario, e igua-lmente apprehendiclo na sua mão n'esta cidade, lê-se: 
«Ü emissario do· marquez de Palmella ao Rio de Janeiro chegou aqui (ao Fun
chal) a 21 ele junho á noite, e partiu a 23 para lgvar o:fficios elo ex.mo general 
a sua mag·estacle. O emissario elo marquez ele Rezende e visconde ele Itabay' na 
chegou ru 2 ele junho e partiu a 3>>. Resultando elo que :fica exposto, que ama sim
ples combinação e confrontação ele datas d'aquelles impressos com as datas el'estas 
eorresponclencias, é bastante para conch.úr-se e mostrar-se evidentemente o fim 
revolucionaria e hostil cl'esta nefanda confederação ( 49) . 

10.0 :Mostra-se, em quartq logar, ela cart'l original que vem no appens0 4.0
, 

reconhecida por verdadeira pelo proprio apresentante Lourenço Germack Po~
sollo (50), coromamlante elo barco ele vapor RestcLtwado?· Lus·itcmo~ a quem foi dl
rígida, e pela confrontação ele letra no reconhecimento do tabellião ahi junto (51), 
datada eni Londres a 6 de junho elo anuo passado, e toda escripta ela propri!a mão 
elo outro co-réu João Carlos de Saldanha, e entregue ao dito Possollo em Liver
pool, aonde este se achava, que o réu, depois ele pôr em acção todos os tramas 
e machinações que :ficam ponderadas, e ele recolilhecer e fazer causa commmn 
(posto que ausente) com os rebeldes cl'esta cidade, tratou de VÍ;J." em pessoa, e 
como _cal~Jeça dos mais co-réus (52)," pôr o remate á sua petfielia, juntwnclo as suas 
propnas forças {Ls outras forças rebellaclas, lendo-.se na dita carta: ((Todos o·s ipOr
tuguezes que 1~ltimamente foram obrigados a saír ele Portugal, ele accorclo com o 
marquez de Palmella, devemos embarcar em Fwlmouth na quarta feira 11 do cor
rente em um barco movido por vapor; todos clesejâmos que v. nos acompanhe 
e lhe pedimos que n'aquelle dia esteja v. prompto n'aquelle sitio, trazendo ern 
sua companhia o piloto ela barra do Porto que v . escolher» (53). 

11. 0 Mostra-se, em ulümo logar, que· cl'aquelle execrando e infernal systeroa 
de oÇl.io, insidias e machinações, que < berta e clespejadamente 1)rofessaram o réu 
e seus socios, abortára na manhã do luü10so dia 26 de junho elo am10 passado, 
o temerario e criminosissimo aTrojo ele desembarcarem nas praias ele Lavra, a 
2 leguas distantes cl'esta cidade, vindos ele Falmouth no barco ele vapü[' Bel· 
fast, d'oncle se dirigiram a Mathosinhos, e cl'ahi a esta mesma ciclade, escoltados 
pelos voluntarios rebelcles a cavallo, e rodeados de uma innumeravel multidão de 
revolucionarios, na maior parte da mais wbjecta plebe, que sempre costumam fi
gurar nas commoções e perturbações civis (54); e com este indecente e vergonhoso 
cor~ej?, no meio de vozerias sediciosas (55), alaridos e gestos (66), produzidos pela 
mms msana exa,ltaçEio e frenesi revoluciona,rio, foram conduzidos como em triurn
pho, á casa pia, que era o local elas sessões elo n,efwnclo govern~ rebelde, aonde 
logo se amalgamaram os traidores de dentro com os traidores vindos ele fóra; sue
cesso que, produzü~do . por uma pwrte o maior assombro e p1mgentissima dor (57) 
aos honrados e fie1s vassallos e hwbitadores pacíficos d' esta desgraçada cidade, 
testemunhas ele tão éxtraorelinario e horroroso espectaculo (58), venclo t.orpernen~e 

. manchada e associada á causa, ela execrancla e aborriinavel !l"ebellião "llma porçàO 
da fidalguia por-tug·ueza (59), por outra parte foi applandiclG, encareoido e ava-
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li.ado pelo orgão impuro elos periodicos rebeldes, como um reforço e auxilio cleci
Slvo, ou jú como uma victoria, que a traição havia alcançado sobre a causa tla 
re~tl~za e ela monarchia; lendo-se no n. 0 ::!5 extraordinario ela chamada Gazetc' 
offic~al do mencionado dia 26 ele jlmho (depois ele enumerar alguns elos princi
paes co-réus, que haviam chegado ele Inglaterra, e á testa elos quaes é sempre 
contemplado como cabeça (60) o réu marquez ele Palmella, n'este e outros logares 
da mesma Gazeta e elo t01·pissimo perioclico o lmpa1·cial), que j á se achavam den
tro elos muros cl'esta infeliz cidade elo Porto, annuncio que foi acompanhado da 
segninte ridícula passagem : c( que elles e outros muitos patriotas, ouvindo a voz 
da patl'ia, í'e apressaram a vir em seu soccoiTo, e appareceram no campo ela honra 
para levarem seus nomes aos mais distinctos logares elo templo ela ·immortaliclacle, 
onde j á se achavam collocaclos por acções nobres, leaes e valorosas)) (61). 

1l:! .o Mostra-se que depois cl'este gravíssimo delicto, attestado, como fica dito, 
pelos proprios rebeldes em seus papeis o:fficiaes, e presenciado ou referido, como 
de notoriedade e certeza inç_ontestavel, pelas testemunhas da devassa: cl'esta al
çada n .05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 , 16, 17 e 69, se seguiu despachar-se o réu para 
commanclante em chefe elo exercito de opera.ções rebeldes (62), como consta da 
portaria datada de 26 ele junho ele 1828, lançada na Gazeta official appensa 
n.o 27, emprego que o réu acceitou e exerceu nos poucos dias ela sua fatal Tesi
dencia n'este pÇLiz, o que affirmam pelo verem algumas testemtmhas já menciona
das (63), e se prova tambem pela Gazeta extraorclinaria elo mesmo numero a 
:8.. 85, onde, dando-se noticias elo exercito ele operações, que n'essa manhã ele 29 
chegára j á batido e em retiraclru a Oliveira ele Azemeis, se lê: nOs ex.m03 mar
quez ele Palmella e conde ele Villa Flor vieram (elo exercito á cidade cl0 Porto) 
combinar com o governo medidas ulteriores» (64). 

13.° Finalmente, mostra-se pelos j uramentos elas ditas testemunhas, e é facto 
publico e· notori.o em todo este reino, que o mesmo réu, depois ele se haver unido 
aos inimigos elo rei e elo reino (65), como fica referido, para o clesservir e hostili
ear (66), depois ele prestar a tao abominavel facção (67) todo o auxilio, apoio e 
cooperação pessoal, como está demonstrado, e conh,ecenclo que a causa ela traição 
e da rebellião ía a ser aniquilada pelo exercito :fiel, que a perseguia, depois ele 
~ vencer briosamente no·· campo, se evadiu (68) clandestinamente na noite elo dia 
? para 3 ele jl~lho com seus infames consocios, ·e outros qúe cobardemente se lhe 
Jttutaram no mesmo barco de vapor que os conduzira, na maior confusão e eles-
ordenado .desalento . . . · 

Crimes tão graves e enormes, como ficam provados ao réu, o constituem mui
tas vezes (69) réu ele lesa-magestacle ele primeira cabeça; e não tendo allegaclo 
l)Or seu curador cousa alguma que o releve elas penas em que se acha incurso (70), 
deve ser conclemnaclo com todo o rigor elas leis . 

. 14.0 Quanto aos réus conde ele Villa F lor (71), e João Carlos ele Saldanha 
~hveira e, Daun, mostra-se que elles com outros r evolucionarias vieram a esta 
ctdacle no barco ele vapor Belfrlst, com ·o fim positivo e clirecto ele auxiliarem a 
nefanda rebellião (72) que n'ella tinha rebentado . Porquanto, não só foi pompo
samente annunciacla a sua chegada no dia 26 ele junho ele 1828 em o n .0 2ó da 
Gazetct extraorclinar ia., appenso 3.0 a :f:l. 79 v . (que tinha caracter ele official, se
gundo a . cleclamção feita na por taria de 26 ele maio a fi. 1ó), dizendo-se: ccque 
a, maior alegria se tinha apoderado ele todos, por se acharem dentro elos muros 
d es~a cidade (elo Porto) os réus, e outros muitos patriotas, que, ouvindo a voz ela 
pat~·Ia. , se apressaram a vir em seu soccorro, etc . (73) ; expressões bem clemons
trattvas das suas criminosas intenções, que elles não desmentiram, antes sim com
prov~ram por sua posterior conducta; mas ta.mbem foi esse anncmcio repetido e. 
arnph~clo na Gazeta n. 0 26, relativa ao dia 27 ele j tmho, que a fi. 81 elo mesmo 
~p~enso conté~ uma relação mais circmnstanciacla de todas as pessoas vindas ele 
~lglaterra no cltto barco ele vapor , entre as qcmes furam os réus novamente men

Ctonaclos·, achanclo-se tambem comprovada a sua vinda. e desembarque pelos c1epoi-
1llentos ele muitas· testemuphas ela devassa. d'esta alçada já apontadas ao réu an
t~cedente, que os v.iram e conheceram, e todas presenciaram que logo no mesmo 
dta, e sem interrupção, foram os réus empregados pela rebelde junta provisoria. 
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16. o· Mo~tra-se mais que os réus foram nomeados pela B.lesma junta e l)Orta
rias ele 26 ele jtmho, que est~LO insertas a fl. . 82 elo dito a1)penso 3.0

1 para fazérem 
serviço no exercito empenhado na sustentaç~i.o da rebellião, assumindo os logares 
que lhes competissem, seglll~do as suas patentes e antiguidade; e que acceitm~am 
similluonte nomeação e serVLço, se comprova nao só pelos depoimentos dEbs clitws 
testemunhas, mas tambem, quanto ao réu conde ele Villa Flor, pelas subsequentes 
portarias ele nomeaçKo , a fl. 8, ele um aj udante de ordens e tres officiaes ás suas 
ordens; pelo annuncio feito a fl. 85, ele que, tendo ido o mesmo conde com o co
réu ma;rquez de Palmella para o exercito rebelde, voltára chtli com este para com· 
binarem com o governo medidas ulteriores; e ultimamente pelo outro anrrtmcio, 
publicado a fl.: 91, que mencionou ter o réu .escripto para a junta: relJelde {~s nove 
horas e meia elo dia 1. 0 de julho, referindo, entre outras noticias: <<que 0 campo 
estava bem guardado, e que elle e o general Saldanha já tinham visitado todos 

. os postos avançados)} . E quanto ao rén J 0~i.o Carlos de SalclaiD.ffi.a, pelo contexto 
cl'este mesmo ultimo a,nnuncio, e pelo que se lê a ft. 85 do mesmo appenso de 
que «ás quatro horas da manhã (elo dia 29 ele junho) chegára a Oliveira de Aze
meis •l; mostrando-se tambem pela portaria de. 28 do dito· mez, a :fi. 84, que am
bos estes réus com o mârquez ele Palmella foram collocaelos no comm~ndo do 
exercito ele operações elos rebeldes e ele suas differentes divisões; empregos da 
maior transcenclencia e importancia, no · exercício dos quaes se propozeram a hosti
lisar aq:uella mesma patria que lhes dera o ser, e que os enchêra ele títulos de 
honra e grancleza, ele que se mostraram indignos (74). 

16. 0 Acresce mais a ·carta que se acha inserta no appenso 4. 0
, eseripta pel0 

proprio ptmho elo réu João Carlos ele Saldanha a 6 de jlmho1 datada ele Londres, 
com clirecção a Lourenço Germack Possollo, commanclante elo barco de vapor Res
ta1t1·ado1· L~tsitano) já mencionada, ao réu marquez ele Palmella, pela qua~ é ma-

, nifesta a confederação e conselho que houve en.tre o réu e dito mm·quee; e mais 
portuguezes revolucionarios que n'es sa cpocha se achavam em Londres , tocl0s de 
accorclo para virem a esta cidade, como effecti\ramente vier~tm, quando a mesma 
se achava· rébellada; constituindo-se os réus e seus socios, por este abominavel 
facto, cnmplices e fantores ela facção revoiucionaria eRistente n'este reino, a qual 
tanto contava com a sua ajuda e cooperação, qrue j ~li o infame conspirador Joaquim 
José de Queiroz, na sua· apprehendida correspondencia, in.serta no Ebppenso 5. 0

, 

carta original do n . 0 11, dirigida ao outro co-réu j{~ j ustiçaclo FrU!nciseo Sil ve~·io ele 
Carvalho, que foi .fiscal dos tabacos na cidade de A veiro, tinha inculcado a vinda 
dos réus ele I11glaterra como um auxilio co:ri!J. que deviam coRtar os conspiradores 
pelas expressões seguintes: ccRestam~aclo o Porto, vae logo noticia á Inglatewa., e 
é natural que Villa Flor e João Carlos, etc., se lhe venham unir>>; o que assim 
verificaram os successos posteriores (75). 

· Nfio diminuem de fórma alguma n, gravidade das imputações• que ref?ult.aill 
contra os réus ele factos trio crimino:sos e tão provardos, as allega<#Ões de direito 
offereciclas pelo euraclor que se lhes nomeou para os clefencil.er, como a,usentes, e 
por isso devem ser corrdemnaclos nas penas c111e mereeem por seus graves crimes, 
r eguladas pelas leis . · 

1.7 .0 O réu Thomaz Guilherme Stubbs, pronunciado na devassa cl'esta alçada 
pelos depoimentos elas testemunhas que o conhecm,am e viram n' esta cidade, 
apoiando e sustentando a execráncla r ebellião militar, como abaixo se mostnurá, 
·haviEll si:clo anteçeclentcmente culpado na devassa, a que de ordem regia procedêra 
o juiz do crime cl' esta cidade, pelos tumultos sediciosos e anarcbicos na mesma 
praticados em a noite el e 28 ele julho ele 1827 e mts segilintes, e peb auclacissiro.a 

. re1Jresentaç~i.o que, em data de 29 elo mesmo haviEll clirio·ido pela secretal'ia da roa-
. ~ b ) 

rinha:, encarregada Emtão elo s negocios ela g·uerra, á r eal presença da serenissiroa 
senhora D .. Izar?el Maria,, infanta regente ; culpa esta de que o rréu vae a ser jul
gado em pnme1ro logar, JUntamente c0m o crime ele rebelliã.o, visto que clesertolit 
e fugiu, estando em conselho ele g•uerra, e antes ele ser julgado (76); mandada 
para esse effeito accumular n'este· processo pelo r egio aviso de 20 ele seterobr0 
ele 1828, ex:pecliclo pela secretaria, ele estado elos negoci0s d.a guerra, que se acbn 
a :B . 2 do app enso G. 0 (77). 
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18.0 Mostra-se de todo o dito appenso e da conta ou participação o:fficial feita 
pelo réu ao· ministro de estado, que então era ela marinha, Antonio Manuel de 
Noronha, acompanhando a mencionada representação, que está no seu original a 
fi . 13, elo t eor ela mesma representação, tambem junta no original a fi. 15 da de
yassa intitulada ele ajunü~mentos e tumultos sediciosos, na parte r espectiva ao r éu, 
Junta por traslado a fl. 101, e ela informa~ao elo juiz' devassante ácerca elos mes
mos ~actos a fl. 97 (78); que o r éu, a quem ctli:npria, como official general do 
exe1:crto, collocaclo. no elevado e importante empreg-o ele governaclm: elas armas elo 
P.art1do d'esta cidade, dar exemplo ele obecliencia e subordinação ás ordens supe
rtores, e conservar e manter a tranquilliclae1e, socego e segmança publica, bem 
lon~·e de desempenhar estes seus primeiros e sagrados deveres, foi o mesmo que 
os. tnfringiu e calcou, desobedecendo, insubordinando- se, perturbando, e consti
ttunclo-se o motor e chefe ele secliciosos tumultos e cabeça de outros amotinado
~·es . Porquanto mostra-s e que, chegando a esta cidade no dia 28 do dito mez ele 
Julho a noticia de Lisboa, pelo barco de vapor Resta~waclo1· Lttsitano) ele haver a 
serenissima senhora infanta regente clemittido elo cargo ele ministro e secretario 
de estado dos negoé.ios ela guerra ao co-réu Jo~o Ca;rlos ele Saldanha Oliveira e 
Daun, se divisou no réu e seus perfidos sequazes n'esta cidade a mais vehemente 
e desaccordada desesperação e raiva; o que era bem natural que sentissem na 
qué~a elo seu mais audaz e pernicioso ·manteneclor (79); passando o mesmo réu; 
atnnliaclo torpemente de outros r evoluciona.rios, que só para esse execravel attcn
taclo tinham vindo de Lisboa n 'aquelle barco ele vapor., a concertar o plano elos 
movimentos l)Opulares e tumultuarias, que e:ffectivamente tiveram logar, os quaes, 
segundo a conhecida tactica revolucionaria, rompendo simultanea ou seg·uiclamente 
a?s que h.ouveram na capita1 n 'essa mesma infeliz ep0cha, e com a mesma secli
Closa confederação, constituíssem o governo no apuro ele revogar a dita demis são 
e.1:estituir o ministro demittido, reduzindo-o d 'esta sorte a ser d 'ali por diante 
Vtctima da petulancia revolucionaria (80) . · 

19.0 Mostra-se ma.is que, depois do dito abominavel conselho e plano, formado 
lla mesma casa do governo das armas em que resielia o réu (8 1), se viram reunir-se, 
na tarde elo dia 28 ele julho, os vohmtarios elos dois batalhões que enHio existiam 
~'esta cidade, e paizauos, sem obj ecto ·algum de serviço, nem outro algum mo
trvo para tão extraordinaria r eunião (82) ; e, havendo attrahiclo assim mna·granc1e 
llltlltidão de povo, ao approximar-se a noite, entraram ele soltar clamores e voci
feraçõ es sediciosas, dando vivas ao general Saldanha., ministro ela guerra (83), os 
quaes eram corresponcliclos das janellas elo clito quartel general, e r epeticlos por 
elle mesmo (84) ; e juntando-se então aos amotinaclores muitos soldados flispersos 
com a musica elo r egimento de infa.Jnteria 6, á luz ele archotes, levando arvo
l'aclas bandeiras com varias firmas e differentes disticos (85 ), entrou a divagar 
aquelle revoltoso bando, em numero talvez ele tres a quatro mil indivíduos, pelas 
l'Uas cL'esta ~idade, insultando as pessoas que lhe pareciam affectas ao systema da 
l'ealeza, quebrando-lhes as vidraças elas janellas e praticando outras arrogancias 
e desatinos proprios ele um aJuntamento anarchico (86) ; dirigindo-se a casa elas 
a11ctoridades para as obrigarem, como ele faéto obrigaram, quasi á força, o chan
celler ela relação e o corregedor ela comarca a acompanhai-os ao quartel geuera.l, 
ao1~de voltaram uma e mais vezes, sempre com as mesmas vozerias e vivas r e
petidos e alternadamente c01·respondidos elas j aJ;J.ellas do quartel general; e teu-· 
do-se. r eproduzido este horrível e tenebroso especü1cnlo, jamais se viu que o r éu, 
Per SI ou por outrem, procurasse obstar a tão criminosos e estranhos ajtmtamentos·, 
e consenar a ordem e tranquilliclade publica, antes , 1)elo contrario, abusando elo 
se11 empreg,0 e auctoridacle, 0s preparou e coadjuvou (87) . · . . 

20.0 lVIostra-se queJ em conformiclac1e do mesmo sedicioso plano e conselho (88), 
fh'~sou o réu a formalisar a pe~nlante ameaça, que intitLÜon <~Rep~es~ntação ao 
. lOno)), e se acha a fl. 15 elo chto appenso, a qual começa: « S'eremss1ma senho
la:- Exc.ede toda a expressão o espanto e perttu·bação de que se mostrou sur
prehendida esta cidade elo Porto, apenas ouviu que se achava. demitticlo elo em
~rego de mi.Íústro e secretario ele estado dos neg·ocios da guerra o general deputado 
a nação, João Carlos ele Saldanha, aqnelle )lomem a quem a Providencia parece 



528 

ter feito o instrumento com que· vossa alteza ser enissima, em agosto de 1826, fez 
pôr em- pratica (arrancando-os das ferinas mãos ele uni ministro cluv.icloso) os ele
eretos)) 1 etc.; asserção que per si só constituiu o réu em um grave crime, que se 
acha marcado na orclenação do reino, livro v, titulo x <<elo que diz mentira a 
el-rei, em prejuizo de alguma par"tell (89); sendo facto publico e notorio, attestado 
com o juramento da maior parte das testemmlhas ela devassa ex :fl. 101, que ne
nhum espanto ou pertmbação houvera n 'esta cidade por similhante noticia, espa
lhada desde o · dia 27 á tarde (90), senão depoi!' que o r éu e seus pedidos sequa
zes, muito de proposito e com danm!'Ldo e proditorío fim, a fizeram e p1·omoveram, 
procm·ando assim. incutir no animo do g·overno o receio infundaclo de um descon
tentamento geral d 'esta cidade populosa, em prejuízo da obecliencia e sujeição, que 
e:ffectivamente mostrou n'aquella conjunctura a maioria elos seus habitantes (IH). 

21. 0 No clito infame papel, depois ele um aranzel ele mentims e imposturas (92), 
segueni-se as quatro proposições subversivas, sobre as quaes o r éu foi interrogado 
no conselho de guerra, concebidas nos termos seguintes: «Primeira, que sua al
teza serenissima a senhor·a infanta regente, em desempenho elo seu dever, era 
obrigada a conservar o ministro . exonerado, por bem elo throno e da nação (93). 
Segunda, que, tendo-o effectivamente exonerado, se concluía d'este facto que sua 
alteza existia em coacÇão, e comprimida por inimigos que a rodeavam (~4) . T er
ceira, que, em consequencia, snpplicavam a admissão elo dito ministro exonerado, 
e que sua alteza separasse ele sua audiencia e palacio os conselheiros e valíclos 
que se atreviam a coarctar as intenções e vilipendiar os deveres e auctoridacle ela 
mesma senhora (95). Quarta, finalmente, em que o réu fáe offerece a ir a Lis
boa com os militares ela guúnição e mais portuens.es, desprender a liberdade», 
etc. (96) . 

22.0 E stas proposições, concebidas com o desacato e irrever encia que d' ell~s 
se manifesta, destructivas· ele toda a ordem e. harmonia social, alheias da r espei
tosa e rendida vassallagem com que os vassallos d'esta corôa costumaram sem
pre dirigir-se e fallar aos seus augustos soberanos (97), envolvem na sua materia 
uma verdadeira sedição , como tal considerada pelo direito portuguez nas cartas 
regias de 28 de fevereiro,. 10 de abril e 21 de outubro ele 17571 emquanto ata
caram e contrariaram, por um modo ameaçador e arroga;nta, os actos ' e disposi
ções legitimas da augusta r egente, e constituíram o réu cabeça de motim e chefe 
tle outros amotinadores, dos quaes uns por malícia, outros por fraqueza, e todos 
p elas suggestões e manobras elo réu, assignaram com este aquelle e:ll;ecranclo 
papel. . 

23 .0 Mostra-se :Gnahu ente que, sendo posto o réu, por taes factos, em conselho 
de guerra, de que r esultou o processo verbal constante do appenso 6.0

, nenhuma 
defeza concludente apresentou (98), assim nos interrogatorios fi. 23, como ;na aJ
legação de direi to ·a :fl. 33, onde,. depois de confessar o delicto, que era innegavel 
e notorio, pretende col01·ar e desculpar sua criminosa ousadia com o miseravel 
sophisma «de que lhe era permittido, como o:fficial portnguez e pela legislação do 
tempo, o direito de petiç~io, elo qual sómente usára 1Jara socegar e tranqtúllisar 
uma fermentação geral; e porque estava p ersuac"ijdo ele que ao estado convinha 
a r estituição do ministro demittido»; como se aqu ellas p;roposições revolucionarias , 
que per si só espalhadas e publicadas, como o foram n'es ta cidade (99), produzi
ram ta1 fermentação, tumulto e motim seclicioso, podessem ser equivocadas e con
fundidas com o direito de petição e r ecurso ao throno, ele que em todo o t empo 
ela monarchia gosaram os vassallos portugnezes ; direito que, sem absurdo, nín
guem entendeu jamais senão limitado aos n egocios ela justiça e interesse particu-
1ar d0s mesmos vassallos, e nunca extensivo. á ingerencia em negocies de estado, 
e muito menos ainda á censura e contrariedade das dispos ições e assumptos da 
privativa e exclusiva competencia ela prerogativa r eal e a,lta política elos sobera· 
nos (100). Quanto mais, que está plenissimamente provado, como fi ca exposto, e 
o juram muitas testemunhas da devassa, pelo ver e presenciar, que a dita r epre
sentação, bem longe ele ser o modo geral ele pensar elos habita.ntes d 'esta cié1acle, 
e ele muitos dos cento e setenta e um inclivieluos que a subscrevm·am, organisacl.a 
com o fim sómente ele apazigua!' a irritação elos animos, como se inculca, f01 , 
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lJe]o _contrario, filha ela pessima clisposiç~to e de~estaveis p1:iucipios do mesmo réu., 
nasCida em seu proprio quartel gener al, e ahi feita e assignada por pessoas con
yocaclas e chamadas expressamente por ordem do r éu com cla.mnada tenc;ão, come 
JUl·am algumas testemunhas de facto proprio

1 
erttre outras, as dos n. 05 2Li e 27, 

se.hdo depois assignp,cla por muitas outras pessoa~ nl)s quarteis dos soldados e nas 
loJas e casa.s dos partioulares, aonde foi levada por sei.ls infames agentes (101 ). 

24. 0 Em apoio d 'estas verclacles demonstrativas da culpabilidade elo r éu, está 
a notaria e escandalosa deserção e fuga, consjgnada no regia aviso já citado a 
:fl. ~ elo cli.to appenso 6 . 0 1 com que, para . esca1Jar á merecida pena, se evadiu para 
fóra do reino, estando preso e sl"0 eito ao processo em conselho ele guerra, antes 
de ser sentenciado; o que só era bastante para constituir a prova dos crimes de 
q~e era accusado, se elles não estivessem já demonstrados com a maim· eviden
Cia, e pelas quaes j <l. então e~·a réu de lesaomagestade de primeira cabeça, e in
correu nas penas que as leis impõem a tão horrendo crime (102). 

25. 0 1\'[ostra,se, em segundo logar, quanto ao mesmo réu Thomaz Guilherme 
Stubbs, pelas já referidas testemunhas da deva~sa cl'esta alçaela, pela notorie
dade do. s factos, documentos j á ponderados, e pelos papeis offiçiaes d' aquella 
epocha, colligiclos no -appenso 3. 0 , que, despenhanclocse o réu ele absurdos em 
absurdos, se unír·a e confeclerára em Ingl;1terra com os demais descontentes e imc 
placaveis inimig·os ele el-rei e elo r eino, · corp. os' quaes embarcára no mesmo transe 
porte BeljcGst, e :Üzexa a sua entrada triumphal n'~sta cidade no dia 26 de junho, 
senelo recebido com as maim;es demonstrações de applauso pelos r evolucionarias 
d'ella, seu~ abominayeis consocios, e BPr ,elles e seu governo effectivamente ernc 
pregaelo no commando do chamado exm~cito de operações do norte, como se provp. 
da portari.::J, que está ·a n.0 27 ela Gazeta official, q. fl.. 82 elo appenso dito n,~ 3.11, 
.e Q cpnfirmam as t estemunhas n. 05 6, 11, 16 e 17 ela dita cleyassa el'esta alçada; 
.eD:J;pr egQ que foi substituído logo pelo importartte cargo de govemaclor elas armas 
.elo pa,rticlo cl'esta ciclacle, que acc1ú tou e exe11ceu, e 1101~ virtude do qual expediu 
ordens e deu tQclas as mais p1:oviclencias constantes elos artigos officiaes consignac 
.elos na Gazeta officic~l n . os 28, 29 e 30. Mostranclo:se ele tudo o que fica :referido, 
ql~e o rétl foi um do s principaes r evohlCionarios que veiu ele Inglaterra a este 
l:evno paa:a· auxiliar a 1:ebellião, na qual se envolveu vohlntaria.mente, e a apoiou 
coru. todas as suas forças, até que, pelo brio e fidelidade portugueza, foi arroj aclo 
para fórá elo tm~ritovio que manchava com o vilipendio que pertence aos h:aiclo
res·, e ela mesma fórma qae :üca poncleraclo aos réus antecedentes, e por iss_o deve 
1gug,lmente soffrm~ as penas correspondentes a tào horrorosos crimes (103) . 
. . 26 .0 Quanto ao réu Francisco ele Paula de Azereclo, mostra-se, pelos anmm

Clos feitos a fl. . 79 e fl.. 81 cl0 citq,do appenso 3. 01 que o :véu viera de Inglaterra 
a esta cicla.cle elo Porto em companhia dos r éus antecedentes e no mesmo barco 
de vapor BeifcGst com igual, reprovado e crimimoso fim; e se co.mlJl:ova tambem 
a sua virtda pelos depoimentos elas testemlmhas ela devassa, appenso 1. 0, que ju
ra+~am nos citados numera s aos outros co-réus já meRcionados. Mostra-.se maiS que, 
no niesmo clia ela sua entrada n'esta cidade, a junta r ebelde, pela portaria {ie 26 
de junho, inserta a fl.. 82 v. elo dito appenso;- o encarregou p,rovispriam ente c~o 
governo elas armas ela Beira Alta, emprego que não consta elle recusasse, mas 
lla~endo impedimento noto-rio para exe1:cel-o, po1: se achar levantada em massa a 
lllqtOfÍa dos. ha.bitantes cl'aquella província, em clefeza elos sagracl0s direitos ele 
el-1:e1, appar ece logo o mesmo réu nomeado pela dita jtlnta r evplucionaria para 
to111ar o cpmmanClo elas tropas estacionadas n 'esta cidade, debaixo das 01~dens elo 
antecedente réu Stubbs, pomo consta da portm·ia .a fl. . 84 v : elo ·Ín8sm0 p.ppeJiSO 3.0

; 

lll'ovanclo-se que o réu acceitára e exercêra este emprego, não só pelos clepoi
Jllentos d as tes temunhas já citadas, que lhe viram praticar actos d'esse e<eercicio, 
lUas tambem se manifesta pela ordem· ela divisão elo dia 30 elo dito mez, t~·anscripta 
a fl. _871 · em que se c1EJclara o r éu commandaute elas forças em. V allougo, e o an
n~ucup msento a, fl. 91, pelo qual se fez constai~ que o néu, como gen01~al, escre
-vera em clq,ta do :mesmo dia 30 á no.ite, cl:;J, divisão empi!.:egMla no ·noFte o seguinte : 
}Consta que Gaspar Te~x~i~·ÇJ. estava em Arn~rant~ ás o~ze h~ras ela m~nhã elo ~a 
c e hontern. D. Alvaro dmgm-se no mesm0 clta par~ Gmmaraes. Gabnel Antome 

34: 
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achava-se em Cana vezes»; não poclenclo deixar ele concluir-se, elo que fica refe
rido que o r éu fez causa commum com os r ebeldes, tomou o commanclo ele uma 
part~ das suas forças, e fez a guerra ao ~,:u 1~roprio pai~; acrescendo tambem a culp~ 
que lhe r esultou ela devassa de rebelhao tirada na VIlla de. Ranh::,dos, em que _a s 
testemunhas elos n. 05 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, e outras mms, depoem da notone
dade elo facto de ter o réu convidado seu sogro e cunhados para auxiliarem a re· 
bellião até com dinheiros, ainda antes da mesma romper n'esta cidade, para a 
qual effectivamente vieram e se unü·am aos rebeldes (104) . 

A defeza na allegação ele direito não exclue a criminação que resulta contra 
0 Téu .dos factos que ficam pl'ovados, devendo soffrer a pena correspondente, re-
gulada pelas leis . . , 

27. 0 Quanto aos réus conde de Sampaio (Manuel), D. Filippe de Sousa Hol
'stein e Canclido José Xavier, mostra-se que todos vieram .a esta eiclacle, já re
bellada, no mesmo transr>Orte e com o mesmo :fii.m perfido e hostil de auxiliar a 
rebellião, como consta dos annuncios ela dita Gazeta official~ por elles ·nfio cles
mentielos no dito ap1Jenso 3. 0 , a f!. 79 e fl . 81, em cuja relação se acham com
prehend'iclos os réus; e, em concordancia com estes annuncios o:fficialmente feitos, 
estão os depoimentos elas testemunhas eb devassa da regia commissão, appenso 1. 0

, 

nos já eitados numeros, jurando terem visto e }Jresenciaclo a entrada elos réus 
n'esta ciclacle, na tarde elo dia 26 ele junho, seguidos de de1nonstrações sediciosas 
do mais inipuelente jubilo (105) . _ 

28. o Mostra-se tambem que, no mesmo dia, principiaram logo a preencher-se 
os fins ela sua ineliviclual ambição e torpe egoísmo, sendo todos tres nomeados 
pela junta rebelde, pelas portarias insextas a fl. 82 elo dito· appenso 3. 0 , para 
membxos ela mesma j'lmta ; empxegos que acceitaram e exerceram, como se prova, 
pelas testemunhas presenciaes já apontadas na devassa, appenso 1.0

, tendo prece
elido a confederação e accorclo que se manifesta do contexto ela sediciosa carta 
.escripta r elo co-réu João Carlos de Saldanha ao commandante Possollo, do b~.r~0 
de vapor Restatwado?' Lusvtano) já mencionada, ao marquez ele Palmella e ma\S 
co-réus; concluindo-se de todo o r eferido que ós r éus continuaram a nutrir em 
seus d~i.mnaclos corações a mesma perversidade C!e que em clifferentes epochas 
auteriores, mais ou menos remotas, haviam dado provas não equivocas na sua 
conclucta publica (106); em circumstancias taes, não podendo duvidar-se ela exis
tencia elos factos criminosos que ficam arguiclos, que a defeza ele direito, o:ffere
cicla pelo cm·aclor que lhes foi nomeaelo, na qualidade ele ausentes, não clestroe, 
cleveni os réus ser conclemnaclos nas penas que merecem, r eg·ulaclas pela lei . 

29. 0 Quanto aos réus conde da Taipa, Roclrigo Pinto Pizano, Manuel Jose 
Mendes, D . 1\ianuel ela Camara, 'l'homaz Pinto Saaveclra, José Victorino Barreto 
Feio, mostra-se que todos vieram a esta cidade na mesma occasião ela nefanda 
r ebellião e n0 sobredito barco <ile vapor Belfast~ acompa:nlnando os réus antece
dentes, e fazendo patte cl'aqnella infame associação elos perversos e degenerados 
portuguezes, mencionada na carta do 1·éu João Carlos ele Saldanha, qt1e se acha 
no appenso 4. 0 , pois não só foi a sua vinda :11nntmciacla na Gwzeta officic~l) ap
penso 3.0

, a fl. 79 e :fl. 81, mas ella se verifica ele modo incontesiíavel pela pro-v-a 
testemunhal da devassa; cl'esta alçada, appenso 1.0 

30. 0 Mostra-se mais que a todos os ditos r éus foi dado logo destino pela ju~ta 
rebelde para clifferentes empreg-os militares. Aos réus conde ela Taipa .e Roclrngo 
Pinto Pizarro, para servir em no estado maior do réu n'larquez de. Paimella, que 
fôra nomeado commanclante em chefe elo exercito do operações, publicando-se as · 
suas nomeações para este serviço na ordem elo dia n .0 13, de 27 de junho ele 1828, 
que se acha a ~ · 82 v . do appenso 3.0

, assig.nada por Antonio J0sé ela 
1

Sil~a 
Paulet, que serVIa Q cargo de secretario ela guerra, e conferida pelo alferes VIl
lares, acldiclo á mes:m.~ secretaria; ao réu Manuel José Mendes, para ajqclante ele 
ordens elo conde ele V11la Flor, que tinha sido nomeado commanclante ele uma das 
divisões elo mesmo exercito; ao réu D. Manuel -ela Camara, para ajuclaniíe ele or
dens elo dito conde; ao réu Thomaz Pinto Saaveclra, para ajudante de ordens do 
réu Thomaz Guilherme Stubbs, na qualidade de commamlante ela divisão ele ope
rações do n01te ; nomeações que similhantemente se annunciaram ao exercito re-
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)Jel~e na ordem do dia n. 0 14, a fi.. 8-.1: v. elo dito appenso 3 .. 0 , assignacla e con
fenda pelos mencionaclos secr etario e addiclo; e finalm ente ao r éu José Victorino 
~arreto Feio, pa:ra inspector elo s corpos voluntarios cl'esta cidade e seu partido, 
~canela ás ordens do r éu Stubbs, na qualidade ele governador das armas ela mesma 
Cidade e partido, nomeação feita p ehu port~~ria ele 28 ele junho, que na sua inte
gra se ~ê a fi.. 84 v . d'aqnelle appenso 3 .0 A vista das r eferidas nomeações , e nn. 
p;·esença clqs juramentos elas testemunhas da devassa cl'esta al ça_ç1a1 appenso 1. 0 , 

Ja apontadas aos outros réus, sobre aoceitações e e:Kercicio ele taes empregos, não 
podem deixar ele ser todos considerados como rebeldes e traidores que ousaram 
lUan?har o caracter e honra nacional (107), vindo pela maneira exposta ll!Úr-se 
~os Inimigos do r ei, para fazer-lhe g·qerra em seu proprio r eino, e jl.lntal' aos ul, 
t1mos e impotentes esforços elos rebelcles os seus proprios esforços . · 

~1: 0 Nem menos era de . esperar ela estragada moral e opiniões exaltadas e 
permcwsas que pül' cliffe!'entes acções e discursos haviam anteriormente manifes
tado os réus conde da Taipa, Roelrigo Pinto Pizarro e José Victorino Ban·eto F eio, 
que, ~anchados ele vícios e ele infidelidade, se ' ostentaram sempre aotivos agentes 
ele uma facção tenebrosa, gue, pelos meios cl~ seclucçEto, intÍ·igas e oalumnias, ~wo. 
curava alienar os animas dos :fieis portuguezes, e proscr ever o seu legitimo sobe
rano, com o evidente transtorno elos mais solidos principias do direito publico por. 
tuguez (108). · . . . 

A allegação ele direito e clefeza elos r éus, offerecicla pelo cLuador que lhes fo i 
n~meaclo, não diminue a g rave imputação que lhes reslllta elo crime ele alta trai. 
Ç~o em que se pl·ecipitaram, e p elo qual elevem soffi:er as penas ünpostas pel&s 
lets d 'este reino . , 

32.0 Quanto aos r éus Simão da Silva Ferrat: de Lima e Castro (barão de Ren. 
dltfe), 111:anuel Joaquim Berreclo Praça, João da Costa Xavier, Francisco Zacharias 
Ferrei1·a ele Araujo, .D . Ale~anche Domingos de Sousa e Holstein (conde ~e Ca
lhariz), e D. Ale~anclre Maria ele Sousa Coutinho, similh:mtemente se prova, p elas 
testemunhas da devassa cl'esta alçada, appenso 1.0 nos nTJ.meros j á citados, p elos 
Papeis o:fficiaes impressos a fi.. 79 e fi.. 81 elo a,ppenso 3. 0 1 e pel[l. notoriecl&de ge
ral, que os ditos réus acompanharam e segtüram os outros r evoluciona1,•ios decla
rados n 'es te acaorclão, que ele Inglaterra vieram no barco ele v[J.por B elja.st com 
0

. detestavel e execranclo intento de auxiliar a rebellião qtle havia r eb entado n' esta 
ilidade (109), clesentbarcando para esse effeito nas praias ele L !:Wl'a l1a maJnh~ do 

a 26 de junho, sendo igualmente :recebidos e applaudidos pelo infame partido 
re.volucionario com as demonstrações proprias da sua abomintwel e clamnacla com
lUtssão . 

~3. 0 E supposto que se ;não mostre que os clitos r éus tomassem uma parte 
ofiictal e activa na mesma rebellião, acceitando enwregos c exercendo postos em 
fne servissem (110), comtudo, ~s tanclo provado o plano e confeder:ção ele host~ 
~~~w este r ei.no, havendo o effectlvo desembarque e a·mancommunaçao e commum

Çao inclivichi.al ostensiva e noto ria com os inimigos ele el-r ei n' esta cidade, que 
praticamente estavam fazendo guerra a este reino, não podem escapar de serem 
JlÜ~aclos in<lursos na disposição elos §§ 3. 0 e 5. 0 da ordenação do livro v, titulo VI; 
~atormente sendo manifesto que o cu1•to espaço ele tempo desde o dia 26 de ju~ 
. _o, em qug desembarcaram, até á maclrugacb elo dia 2 ele jul.ho segtlint<!l, em que 

_sairam, não dera logm• a clesenvolve1• e executar os planos e IJrovidenci~s que 
bram ele esperar do governo revolucionaria em tal conjunctura, por serem tam
·r em aquelles dias de notavel perturbação, elesalento e confusão enh•e os mesmos 
ebeld:s, observando que as suas forças, batidas e apertadas Cle todos os lados, 

· ~e 
1
r ettravam em verg~n_hosa fnga, perseguidas pelo valo~> e lealdade do ex:e:rcito 

e ' e dos vassallos fie1s que o acompanh.avam em clefeza elo seu acloi<aclo mo-
narcha. · · 

B4.o Sem que obstem as reflexões offereciclas pelo cul'aclor 'nomeado aos r éus 
nas rasões ele direito a fi.. 65 e seg1.untes, alleganclo que os r éus não conco-rreram 
tara a dita r ebellião, · que não a urdiram nem prepararam, porque estavam em 
~glaterra no dia, 16 ele maio, e não a coadjuvaram depois que vieram, porque 

nao foram empregaclos, nem serviram com os vebe'ldes; co:nchúndo d'estes prin-
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ctpios, que sómeutc tiveram t cnção de voltar ú sua patria, illudiclos e enganados 
pelas imposturas e mentiras que os mesmos rebeldes c seus correspondentes es
palharam na Inglaterra; defeza esta absolutamente falsa nos seus princípios e con
traclictoria nas suas consequencias (111), por :ficar demonstrada a per:fida confe
deração e plano que produziu a sua vinda, e a vontade determinada de apoiar e 
fortalecer a reboUião, sem a qual jamais se atreveriam a voltar a um reino que 
haviam abandonado, precisamente por seus corrompidos p1·incipios, pemiciosas 
opiniões e desvu.irados procedimentos (112). 

35.0 Tambcm não pócle r eleTar ela pena correspondente ao grau de sua culpa 
e malícia a menoridade, que é bem notoria, quanto ao réu D. Alexanclre Maria de 
Sousa, similhantemente extensiva ao rén conde ele Calhariz, tambem menor (113); 
pon1uanto, ainda que esta rasão sirva, segundo o direito criminal portuguez, clll 
conformidade com o direito commum e com a legislação elas nações mais ctutas e 
civilisadas, pam diminuir a imputação e castigo pela presmnicla falta ele cabal dis
cernimento, comtudo não é sufficiente para eximir os clitos dois réus ele uma grave 
responsabilidade, havendo tocado e excedido o termo elo desenvolvimento da sua 
rasão, que sempre se presume mais cedo aperfeiçoada pela culttu·a ela educação 
adequada ás pessoas ela sua q~mliclacle (114), c por isso já os mesmos r éus se 
achavam :figurando entre os aclchclos á legação portugueza em Lonili·es (116) . 

36 .0 Devendo ser ptmidos com todo o rigor elas leis crimes tão atrozes, abo
minaveis e transcendentes, como estão provados aos réus d 'este processo, que 
escanclalisaram e perturbaram este reino, abalaram os fundamentos ela harmonia 
social, e ameaçaram a destruição do throno e inclcpenclcncia cl'esta monarchla í e 
convinclo, conforme as ordens do mesmo augusto senhor (116), clar a devida sa
tisfação á justiça, tão altamente offenclicla, repal'ação ao escandalo publico, e ulll 
exemplo formiclavel aos revolucionarias e conspiradores, é inclis}Jensavel e abso
lutamente necessario que todos os r efericlos réus soffi·am as penas que merecelll 
por seus graviss1mos e horrorosos crimes (1 17). 

37.0 Portanto, e pelo mais elos autos, havendo por exautoraclos e privados de 
todos os titulas, privilegias, homas e dignidades de que gosavam n'estcs reinos? 
ele que os hão por clesnaturalisaclos, os ·réus Pedro ele Sousa e Holstein, que fot 
marquez ele Palme'lla, Antonio José ele Sousa Manuel e Menezes Severim de No
ronha, que foi cóncle ele Villa Flor, João Carlos ele Saldanha Oliveira e Daun, Tho
maz Guilherme Stubbs, Francisco ele Paula ele Azereclo, l\fanuel Ahtonio ele Sam
paio 1\iello c Castro Torres e Luzignano, que foi conde de Sampaio, Filippe de 
Sousa e Holstein, Canclido Jos6 Xavier, Gastão da Camara, que foi conde da Taipa, 
Manuel ela Camal'a, Simão da Silva Ferraz de Lima e Castro, que foi, barão ele 
Renclufe, os coaclemnam a qne, com baraço e pregão, sejam conduzidos pelas ruas 
publicas d'esta ciclade até a Praça Nova ela mesma, onde em 'lUll alto cadafalso, 
que ahi serà levantado, ele sorte que o seu castigo seja visto ele todo o povo, a. 
quem tanto tem oseancla.lisado o seu horrorosissimo delicto, morram morte natu
ral ele garrote, e .depois .de lhes serem clccepaclas as cabeças, seja o mesmo ca
dafalso com seus corpos pelo fogo reduzido a cinzas, que serão lançadas ao n1nr 
para que d'elles e da sua rnemoria não haja mais noticia. E havendo outrosim por 
ex:autorados da mesma fórma os 1~us Roclrigo Pinto Pizarro, :Manuel José Men
des, Thomaz Pinto Saaveclra, José Victoríno Baneto Feio, Manuel Joaquim Ber
reM Pri.U}a, João da Costa Xavier, Francisco ele Sampaio e Francisco Zacharias 
Ferreira. ele AranjQ, os conclemnam a que, com baraço c pregão, sejam levádos 
pelas ruas publicas ao mesmo logar ela Praça Nova, e ahi nas forcas que se acha,1n 
levantadas morram morte natLlral para sempre; e depois ele clccepaclas as cabeças, 
serão pregadas em altos postes por toda a estrada ele Mathosinhos até ás praias 
do mar onde desembarcaram, :ficando expostas até .q_tl.e o ·tempo as consuma; e a. 
tms e outros dos sobreditos réus conclemnam mais na confiscação e perdimento 
de todos os seus bens para o fisco e camara real, com eff.ectíva reversfío e encor
poração na corôa dos de morgado, feudo ou fôro, constituído em bens que saís
sem ela mesma corôa, na fúrma ela ordenação elo livro v, titulo VI, § 16.0

, e do 
alvará de 17 ele janeiro de 1759; e os ele morgado constituído em bons patrimo
niaes, os haverá o.:fi.s.co emqu.anto os réus vívos forem, conforme as leis elo reinO· 
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E porque os mesmos réus se acham ausentes, os l)rommciam e hão por banidos, 
e mandam ás justiças de sua magestacle que appelliclem contra elles toda a terra 
para: serem presos, ou para que todo e qualquer elo povo os possa matar livre ... 
mente, sabendo que são os proprios banidos, e não sendo; seu inimigo (118) . · 

E havendo respeito à menoridade notaria elos réus Alexandre Domingos ele 
Sousa e Holstein e Alexandre Maria ele Sousa Coutinho, e á disposição ela or
denação elo livro v, ' titulo cxxxvr, os corrclemnam em degredo perpetuo para os 
estados da Inc1ia, e na confiscação e perdimento ela terça parte dos seus bens parR. 
0 fisco e camam real (119), e a todos nas custas. 

Porto, 21 ele agosto de 1829.= P, 1 Botellw= Calhei?·os=DmGtor Almeidct= 
Casal Ribei1·o = SeÜ!Jas = CaTvcdho =Douto?; Abrw = 01·daz . · · 

* 
An 

Ác_erca ela sobredita sentença escreveu e publicou em Paris @, clr. Joaquim 
tomo ele Magalhães um opusculo com as segtúntes 

Reflexões 

Temos pl'ese~te a sentenÇa contra o marquez de Palme-lla e ottb.·os~ proferida· 
pela. alçada ele D. Miguel, na cidade do Porto, sentença que é um monumento de 
gloria para os . conden;mados, ele opprobrio e conclemnação pa,ra os seus auctores . 

. Privados da presença dos autos, fóra ele Po:rtugal, e pol! consequencia desti
~urclos elas informações necessarias para revelar as torpezas mais· partictua,res elo 
processe, .não poclemos emprehencler uma analyse rigorosa cl'este .abol'to jurídico, 
1n,as .nem por isso deixaremos ele dizer alguma cousa ácerca cl' elle, tal como po
demos havei-o no seu extracto . 

. Antes, l)Orém, ele examinar as suas cli:ffm·entes .Pa1·tes, convem .estabelecer os 
prmcipios por que eleve ser julgaao no seu todo . 

D. Miguel é usurpadoi· da corôa de Portugal. Isto· não CfLrece ele provas . Se 
alguem as requer, póde satisfazer amplamente os seus desejos em muitos escri- ' 
~~os, on~e se tem particularmente t~·atado cl'este assum~to. Os actos, pois, por' 
'li e v~·atlcaclos, ou em. seu nome, clenvanclo a sua força d aquella usurpaçao, são 

1 eg1ümos e por consequencia nullos : logo é illegitimo o processo intentado con-
tra o marquez de Pa,lmeila e outros, e milla por consequencia a sentença que as 
conclemna. 

Se considerâmos o direito portuguez, achâmos :aa mrclenação do livro rrr, ti
tulo LXXV, «Da sente:açá que é pox direito nenhuma», etc .,, que a, lei declara 
nun~ e de nenhum e:ffeito a sentença que é dada por suborno, por falsa prova, 
por Juiz incompetente em parte ou em todo, contra O· clil•eito .expresso ou contra 
as G1·denacões do reino 

Uma ~ommissão cle.homens, elles mesmos criminosos ele. alta traição, nomeada 
por tun poder usurpaclor, não menos criminoso e por isso• interessado em acabar 
com os subclitos fieis, auctorisacla para prescindir aimla cl 'aquelles termos de que 
?_ poder mais arbitraria não costuma prescindir, é porventura uma auctoriclade 
tseuta Çl.e suborno? . . . 

Um processo orclenaclo por inimigos, no· accesso elo furor éle particlb, quan"clo 
se _ qn~r que seja crime o que é virtude, poderá cleixar ele fnrrclar-se em provas 
qt~e n_ao sejam falsas ! Se úiualquer .inimisade é bastante, segundo -mesmo os cri
~tnahstas portuguezes, para inhabilitar o testemunho em feitos ~rimes; se o tes-
e~mh~ elo inimigo capital nos crimes exceptuaclos é infirmaclo pelas leis ( orde

naçao, lrrvro v, titulo xxxvn, § 3.0 , titulo vr, § 29 .0); ·e se as cm.1sas ele inimisacle 
apontacl~s na lei são exemplificativas, e por isso os praxistas apontam immensas 
O~tl.·as, tgnoravam porventm·a os jtúzes que taes t estemunhas eram 1'pso jacto ini
llltgos .capitaes dos processados, pelo menos tão inimigos como os proprios juizes, 
e por tsso testemunhas inacreclitaveis segundo a lei? Basta constar existencia ela 
callsa ela inimisacle para esta se jtugar provada . 

80 
Acaso é jtúz compete~te o que não tem jurisclicção nas cousas c sobre as pes-

as ele que toma conhecimento ? · 
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Uma commissão nOJJ?-eada por D. JYiignel nsurpaclor tem porventura jurisclic-
ção em Poi·tugal e sobre subclitos portugnezes? · 

Acaso não é contra as ordenações elo reino e contra o direito expressado n'el
las jul.gar crime cl.e lesa-magestacle ele primeira cabeça a fidelidade ao rei, o que 
é equivalente a julgar que se póde ser traidor? 

Que quer dizer lesa-magestacle ? 
A ordenação elo livro v, titulo vr responde . 
Quer dizer _ rrraição commettida contra a pessoa do rei- ou seu real estado. 
Quem era o rei de Portugal na occasião em que se diz que o marquez de 

Palmella e outros commetteram este crime? · 
Será o infante D. Miguel quem responda, para prescindirmos ele outras pro-

vas i. Era D. Pedro. · 
Quem é actualmente o soberano de Portt1gal? 
Permitta-se-nos dizer - Sejam os soberanos da Europa;, e particularmente o 

ela Grau-Bretanha, quem respondam. . 
· D . l\Iaria II, pela definitiva abdicação ele seu augusto pae. 

Que factos criminosos é preciso commetter para se incorrer no crime de lesa
magestade? 

1.0 Tratar a morte ele seu rei ou da rainha sua mulher, ou de algum dos seus 
filhos legitimas; dar a isso ajuda, conselho ou favor; 

2. 0 L evantar-se com fortaleza ou castello do rei ; 
3 .0 Passar-se em tempo ele guerra para os inimigos elo rei para fazer guerra 

~LOs lagares elos seus reinos ; 
4. 0 Dar conselhos aos inimigos elo rei em seu clesserviço ou ele seu real es-

tado; · 
5. ° Fazer conselho ou confecletação contra o rei e seu estado, ou trn.tar ele su 

levantar contra elle, ou dar para isso ajuda, conselho ou favor; 
6. 0 Soccorrer ou fazer evadir o criminoso ele alta traição; · 
7 . o Matar 011 ferir-ele proposito pessoa que esteja na companhia do 'l.'eÍ; 
8. 0 Quebrar ou derribar a imagem elo rei, ou armas reaes postas em sua glo

ria (ordenação, livro v, titlllo vr). 
Acaso o marquez de Palmella \3 os outros praticaram algum. elos factos com~ 

·prehenditlos nos quesitos precedentes contra el:rei D. Pedro ou contra a rainha 
D. Maria II? 

Nem mesmo a alçada elo Porto se lembrou de lhes suppor tal crime. 
E não so não commetteram crime algum contra o soberano legitimo, mas nem 

mesmo atacaram o usm·paclor. D. Miguel foi o aggress'or ; o inarquez ele Palmella 
e os outros desempenharam uma obrigação. 

A lei que faz um crime da; confedetação contra o rei ou contra o estado, ou 
de se levantar contra elle, impõe a todo o cidadão a rigorosa obrigação, não só de 
conservar"se fiel ao set1 teil mas de defendei-o el'aquelles que contra elle se 1'~
bellam. Ora a .lei qtte impõe . obrigações, legalisa os meios para o seu cnropn
mento; logo a obrigação ele fidelidade ao rei imp01·ta o direito ele resistir aos 
seus inimigos . . . 

Quem se rebellou contra o rei ele Pottugal? O infante D . Miguel e os que S'B 

confederaram para o ajudai: . · 
Que fei?l o marquez ele Pahnella e tantos milhares ele portuguezes que o pxe-

c.ederam ou seguiram? Defender o rei contra essa rebellião. · · 
Então não é julgai: contr::~. direi•to expresso, direito dictado por monarchas, 

-gos<Lndo do poder mais absoluto e que resumiam tudo em si, julgar crime a e:x:e-
cução de . um devet?. · 

O governo usurpado ele D . Migt'lel não est~ em harmonia com a legislação 
portugueza; toclu o uso que se faz cl'ella é arbitraria, é illegal, é· nullo . . 

. 1 Vide cartas ~le D. Miguel a D. P~dro, escriptas em 6 de abril e 12 de maio de 1826; aos 
d1gnos pares do remo, em 25 ele fe':'ereu·o d'C 1827; á iJ1fanta D. Izabel Maria, em 19 ·de outu
bro elo mesmo anuo. Esta e outr~1s 1mpo~tantes peças a que se refere o auctox elo epusculo nas 
suas notas, taes como lJrotocollbs de Vwnna e Lonch·es, actos elo in(a.ute regente em nome de 
el-xei, etc., encontram· se nos volumes rr a 1v ela nossa obra. 
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Tal é a censura ele direito que recáe sobre a sentença em questão, censura 
em q:1e sem pejo os homens chamados de lei ela alçada têem incorrido . · 

Amda que um?' grosseira ignorancia seja a melhor porção ele riqueza de mui
tos horne~s de lei portuguezes, não ignoram os membros da alçada tudo o que 
:em ele ehzer-se e o ll!UÍto que podia acrescentar-se; mas elles querem chegar ao ' 

_ s:n fim, pouco lhes importa a moralidade dos meios. Entes tão perversos nem 
teem boa ~é para acolherem a verdade, nem honestidade para apreciarem o bom 
.nome. Assun não é para elles que nós escrevemos é para os homens imparciaes 
? para a historia, que já tem assignalado o logar d; taes juizes junto aos J e:fferies, 
·I;~nto a todos os verdugos da humanidade, que em toda a parte a têem enxova-

aclo . 

Todos os membros da alçada, tendo reconhecido e jurado a el-rei D. Pedro 
e exercitado a auctoriclacle judicial em seu i:·eal nome desde 1826 se constitui-
raro instrumentos graciosos da usúrpação elo infante D. lYiiguel. ' 

Interessados pessoalmente na destruição elos defensores da legitimidade, de · 
lhrtes fo_:·am arvo.rados em juizes, e nem essa qualidade bastou para su~pende~·-

. .es a m~o ao ass1gnar ela sentenÇa, devendo recordar-se que a ordenaçao do h
V"lo III, titulo xxrv, prohibe a todo o homem de lei ser juiz em causa sua ou elos 
seus. 

Felizmente mais uma prova, que vwe correr o mundo, ela :ficleÚdacle do mar
~llez e elos seus companheiros. Todos elles tinham servido o seu rei e a sua patria; 
alguns tinham iilustrado j á seus nomes e não lhes restava para remate ele gloria 
senN ' ao a perseg·uição de um tyTanno. . 

Rasuo. por isso tínhamos ele cliz.er que esta sentença illegal e nulla é um mo
numento ele gloria para os condemnaclos, ele opprobrio e conclemnação para os 
seus auctores, ao que acrescentaremos agora, e ela impotencia ele D. Miguel, que 
~caba de. ver succ:lmbir os forçados inst~·u:mentos de s~u . crime ás mãos da leal
, ade na Ilha Tercerra, onde tambem ha JUlzes que pocl1am processai-o e a todos 
08 seus cumplices . 
a· Estabelecida a illegitimidacle ele similhante documento, examinemo l-o em· suas 
Ifi'erentes partes . 

· Lo Preambulo, onde se pretende justificar a rasão geral elo procedimento. 
2. 0 I1Uputações indivicluaes. 
<<Mostra-se que immediatamente . .. 1» ' 

Passemos pelo jogo de palavras estrepitosas com que os clesembargaclol!es re
chearam este paragrapho na fórma elo seu costume, sem e:x:acticlã.o nem sentido, 
e v-a:mos ao essencial. • 
d Estabelece-se como um primeiro fundFJ~1!1ento a saída ele alguns port~1guezes 
e sua patria depois ela volta a ella do infante D . Miguel com o fim de mculcar 

tor fóra a perseguição que ia so:ffrer-se n'aquelle lJaiz, saída, ao ver elos clesem
. argaelores, criminosa; e porque? Porque tinham si elo bem tratados pelo mesmo 
mfante 

D É. falso que a saída ele alguns poituguezes 'fosse. immediata á volta elo rnfante 
tai Miguel. No momento em que elle chegou a L1sboa o estado elas COllSas era 

' que quasi toclos os portuguezes desejavam ver-lhe um termo, e esperavam 
encontrai-o no infante. 
dia _JI:s.peranças e receios, tudo estava suspenso, tuclo; ía ·:fixa:·-se : assim muitos 
das se passaram. sem que alguem se l.embrass.e ele sa1~ elo remo, mesmo .apesar 
d 8 deso1·dens que começaram no palac10 ela AJuda no mstante em que o mfante 

esembarcou, porque ele antemão se haviam preparado. , · 
o .É falso que o infante tmtasse bem. nem os portuguezes, .nem os estrangeiros. 
tal ~eu c?stume é ele mostrar bom rosto quando .está p~ra desearr~gar o g?lpe mor
E 1.'. assim, correndo todas as pessoas ele cons1deraçao ao palamo da -.AJuda para 
e lCltal-o, ahi foram atacadas e insultadas pm· uma canalha ali posta e paga para 

ess fi · d _ e • m, canalha desenfreada, que esteve a ponto ele matar algtms, a clespmto a 

ces 
1 !ransc~·eve todo o ~ 2." da sentença, inserto a pag. 521 d'este ta~o, e portooto é de~ne

. san~ aqm repetil.o. Ü auctor das Reflexões cita-o como 1.0 porque exclue ela numeraçao o 
lespectwo\ preambulo, mas rectificámos pàra evitar eng!linos. 
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menos fi·ia rc~epção que o infante lhes fizesse. E haverá quem diga que é bom 
tratamento consentir contra os seus hospedes similhantes ataques? 

E teriam estes existido se o infante o não quízesse? . 
O patriarcha de Lisboa, o ·general Caula, o presidente ela camara elos depu

tados, o conde d.a Cctnha e muitas outras pessoas passaram, por taes ti'anses, que 
muito clifficultoso lhes foi escapar com viela. 

O príncipe ele Schvvarzenberg poderá dizer ele que na,tm eza era o agasalho 
que se fazia na Ajuda. Nem o caracter ele príncipe, nem a qualidade ele estran-· 
geiro lhe valeu . · 

A este agasalho domestico acrescentemos a escolha ele um ministerio, cujos 
nomes bastavam púa significar perseguição e morte; a destitlúção elos comman
dantes e officiibes que até ali tinham servido cbntra os rebeldes a D. Pedro, e a sua 
substituição pelos inimigos mais conhecidos cl'este soberano, e pelos homens mais 
immoraes e aptos para todo o genero ele mald~tdes; e diga-se, francamente, se 
alguerh podia julgar-se em segurança n'um paiz posto em similbante desordem 
pelos que deviam · comprimil-a!! 

O ministro da justiç~ , Furtado ele Mendonça, levott o descaramento ao ponto 
ele passar uma portaria, e reprehencler severamente aquelles ministros t erritoriaes 
que tinham querido suffocar na sua orig·em o espírito ele revolta. · 

Tal foi a paz, taes. fdram os beneficios que a miraculosa restituição elo infante 
D. Miguel produziu logo no primeiro momento em Portugal; o que nãÇ> foi senão 
o pr'eludio elos novos actos com que êlle destruiu pelos fundamentos a ordem ~s
tabelecida n'aquelle r eino, ela qual, depois de tantas promessas e de tantos jura~ 
mentos, acabára em Lisboa -de juraí· de novo a sustentação: · 

Estes actos foram a dissolução da camara elos deputados e a Cl'eação ele 1.una 
commissão para formar as instrucções de organisação de uma nova camara; actos 
que, alem da notoria 1:ebellião que continh,am, eram mesmo pelo seu contexto 
mtl.los. / · 

A carta constitucional tinha sido outorgada por el-rei D . Pedro e r econhecida 
com elle por todos os soberanos; e porque? P orque ella não encontrava nem o 
direito publico europeu, nem o direito publico portuguez. 

Os soberanos que constituíam a santa alliança haviam proclamado que elo alto· 
dos thronos é que deviam descer as cartas; o direito publico pôrtuguez diz que 
o r ei é a lei viva e animada sobre a terra . 

De accorclo com estes 1Jrincipios1 D . Pedro podia ter legislaclo para Po1·tugal 
como entendesse na sua alta sabedoria; ao inf::mte cumpria tornar fructifera a ar
vore que um rei justo tinha plantado. O infante bem podia, se quizesse, dar a 
paz ::1. Portugal; se elle tivesse fallaclo, se os seLlS sentimentos fo ssem accorcles 
coni ~ts promessas que acabava ele fazer em Vienna e L onclres, teria esquecido o 
pas!:laclo, e, 1.minclo os partidos, res tituiria o socego aos portuguezes; mas elle que
ria usmpar e farta.r a sêele de sangue, reprimida desde 30 ele abril ele 1824 ; ha
via, portanto, seguir a sua estrada. 

Aquelles chefes destitLúclos e · aquellas camaras dissolvidas bem podiam. ter 
obstaclo á torrente que ía romper em grossas ruínas; mas como .tudo se ordema,va 
com a maior hypocrisia pelo infante regente em nome de el-rei, qual era o re
cmso que restava a SLlbditos fieis, qne viam esbulhar el-rei em seu proprio nome? 
Sair, ablmcl~nar o paiz, onde b pmjtuio e a traição iam estabelecer o seu thron~· 
N enhttma le1 lh'o defendia, e assim mesmo os que dependiam do governo não clel
xaram ele_ pedir-lhe licença: 

As gazeta:s d'esse tempo estão cheias ele licenças cmiceclidas; e tambem de 
ordens arbitrai·ia.s d:o governo mandando saír elo r eino muitas pessoas. 

Se, pois, ~s a~aques prati~àclos no proprio palacío da Ajuda; residencia elo in
fantB, e ?s pl'Jmen·os actos do seu governo intimidaram toda a gente, que bus
cou p·ot 1sso a sutlvação no exílio vohmtario; se ord.ens do governo exilaram ot~- . 
tros, e. falso 9 ftm'damento que impug-nâmos. o que nós não podemos descobnr 
é o milagre ele que os desembargadores se felicitam pela restituição do infante 
D. Miguel a Portugal, a não ser na bondade excessiva ele el-rei D. Pedro cw 
confiar-se ele seus inimigos c commetter o poder ::t quem havia usurrar-lh:o. 
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§ 2. 0 Não é mn.ts vércladeiro1 nem menos aleivosatnente elaborado. 
§ 3. 0

: «Mostra-se mais da mesma devassa . .. ill 
E stab.elece-se . c~mo segundo fundamento o . obstaculo que as pessoas saidas 

d_e Portugal oppo"zeram ·á r eunião elos tres estados
1 

sem embargo de serem conhe
Cidas. as paternaes e· luminosas providencias com que o inf~tnte D. Miguel havia 
acud1do át? precisões Çla nação . 

. qumpre primeiro notar que no paragrap4o antecedente ,se dá por provada e 
c~·Imm?sa a s~ida dos portüguezes de que se fa1la

1 
e n'este se conclue _pela coi~

Cid:ncla dos successos que esses mesmos portugüezes começaram a fo1:J ar machl
naçoes para impedir a reunião dos chamados · estados. ISto é

1 
que estes portugue

zesl. que aliás estavam em París1 em Lbndre,s e diversos reinos; obstruíam os 

Ic~mmhos de Portugal, para que os procuradores das camaras não chegassem a 
<Isboa! . · 

I 
,Quaes eram as ·salutares providencias a que os desembai·gadores querem al-

uda·? . . 

. o· chamado decreto de 3 de maio de 1828; pelo qual; lev~ntada ele todo a 
:nascara1 o infante manclára juntar uns estados que confirmassem uma usurpação 
Já consummada por taes meios1 · que elle mesmo dias antes se tinha visto obrigado 
a chamar tumultuosos n'outro chamaelo decreto ele 25 de abril, tambem já publi-
cado com ;rubrica r eal. · 
~ Quem diria1 a não ser em o~ membros da alçacla1 que as mgentissimas preci
so~s ela nação eram acrescentar a D. Miguel infante regente o titulo de D . Mi
guel r ei1 pe1jurando e trahindo o seH lJroprio facto l 

· . Quem cliria1 se não elles1 que os meios de extinguir partidos, ele curar antigas 
[er1das e1 de 1:nelhorar: as forttmas indivi~ua~s. er.am a usurpação ela soberania, col
. ocanclo-se o mfante a testa de um partido mnmgo de toclá a ordem! 

Taes foram ~s providen~i::ts elo infante1 que os cleseiQbargaclores com tantos 
pal~vrões assoalham, providencias proprias para consummar os seus aleivosos 
~roJe?tos., mas não par~ felicitar uma nação que offer~cc hoj e o triste espectaculo 

a lllisena, ela desolação e da morte. 
Os seus attentaclos não podiam deixar ele excitar o horror tle todos os escri

~tores publicos ; e queriam os desembargadores que a o1Jinião fóra de Portugal 
osse, como ali 1 agTilhoacla1 e que todo o mundo fosse frio e mudo espectador de 

uma traição inteiramente nova. 
~ã.o ·era preciso que os portuguezes saídos ele Portugal assalariassem jornaes ; 

a 0Pinião publica, soberana elo mundo e elos terppos1 çlevia prevenil-os ; mas por
J~~e os jornaes r eprovaram a usurpação; fomm aquelles portuguezes os culpados 

Issp, porque os assalariaram. Esta logica é só propria 4e taes juizes . 
. E bem verdade q1:1e, assim como antes elo sobredito chamado decreto ele 3 de 

~a10, to~os . dent.ro e fóra elo . ~· ein~ soffreram em silencio os clesaccorclos_ elo in
ante, assim clepors da sua publicaçao todos os portuguezes honrados e fims esta-

v-am na ob:rigação ele lhe resistirem.. .. 
Estava acaso similhante decreto em harmonia com a ordenação elo livro V1 ti

~0 ~r? Quem era o rei ele Portugal? ainda perguntaremos, Dois dias _fmtes o 
propriO usurpaclm·1 mandando eni nome ele el-rei, t est emunhava a toda a nação 
~ue era D. Pedro~ agora chamava uma cQnfederação de r ebeldes para lhe firma
teU: sobr~ a cabeça a corôa .que acabava ~e :1sm·par =. e não era acaso incorrer no 
cl;ro v, titulo vr, § 5 .0 da citada orclenaçao J1mtar-se ao usurp·aclox e fazer parte 

aquella eonfederação ? Acaso não era este o momento que aquella lei marcou 
Para. desempenho elo juramento ele lealdacle

1 
e por consequencia o momento de 

servir-se elos meios necessarios para preenchm•_ un~a tal obrigação? 
cl'- A natru·eza elo .ataque devia cletermiRar a ela defeza1 e sendo falso que antes 
ti este chamado decreto algum acto ele r esisten_ci.a ás ordens do infante fo sse pra-

cado por algum portr1guez1 el'aquelle momento em diante toclos os que fos sem 
~ncontral-as se tornaram legaes e ele uma imperiosa obrigação. 
T O conselho militar formado no Porto em 1'6 ele maio não tevé outra origem. 

ocla arbitraria como é a legislação e administração ela justiça em Portugal1 não 
1 Copía o § 3. 0 , a pag. 522. 
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lhe é estranho o princ1p10 ela resistencia á auctoridade arl1itraria e supposta. Em 
uma monarchia absoluta só na legislação particular se encontram precedentef'l . 

Os subditos portuguczes não tinham menos obrigação de respeita!' e defender 
o seu rei legitimo do que os re1:>resentantes dos soberanos da Europa. Estes tam
bem se retiraram de Lisboa, estes tambem resistiram á ustii.rpação do infante, por
que nao quizeram acceder a ella : por que rasão n?io os process·aram os desem
bargadores ? 

. Concluamos que este fundamento não só é falso allegado pelos desembarga-
dores, mas que é o fund~mento do crime em que elles estão incm·sos. ' 

A segtmda parte do paragrapho deriva um terceiro fi.mdamento da colligação 
que o marquez de Palmella fez em Londres qua:ndo todas as classes em P01·tugal 
dir igiam ardentes votos ao céu pelo seu r egente, tendo por :fim tal colligação o 
vir unir-se a.os seus infames consocios no Porto I e fazer a guerra á patria que 
lhe deu o ser e ao throno que o enchêra de beneficios. · 

Aqui a impudencia excede toda a medida. Supponhamos que os portuguezes 
faziam votos pelo seu regente, era n'essa qualidade, eTa emquanto ellcs espera
vam que esse regente, dirigindo-se pelas ordens e conselhos que seu augusto ir
mão lhe t ransmittíra, os libertasse dos Bastos e Andrades, estabelecendo m~a 
administração justa; era emqua)lto esse Tegente não qtúz arrastai-os ao pe1jlu1o 
e á traiçrio; e por isso, como já dissemos, emquanto elle quiz passar como re
gente, ningttem dentro ou fóra de Portu.gal lhe fez opposição alguma. [;4?~ 

A sua contraria declaração teve logar em 3 ele maio; só em 16 do mesmo m~~ 
se formou o conselho militar no Por to, e o protesto elo marquez ele Palmella foi 
posteriormente feito em 23. · 

Antes cl'esta data não praticou o marquez de Pa.lmella acto algum ei:n co.n
travenção ao ,governo elo infante; n!'lnhumas relações, nenhuma combinação eXIS-· 
tia entre o roarquez e as pessoas que se ajuntaram no Porto, e nem mesmo com 
as que estavam em L ondres . · · 

Os gen•1raes ali residentes formaram o seu protesto em 26, e não existe do 
cumento ou acto por onde se mostre que o fizessem por insinuação ou accorclo coDl 
o marquez ele Paimella. 

A mesma causa devia produzir necessariamente os mesmos effeitos . 
A r asão está no chamado decreto ; escusado é mencligal-a onde se não póde 

achar. 
O IJOnto de IJa.rtida para o marquez de Palmella foi o mesmo que para toclos 

os portuguezes que se não .qlúzeram manchar com a nota de pe1juros, associan
do-se á usurpação . 

Pela distancia em que o marquez ele Palmella estava de Portugal só pôde ter 
conhecimento elo chamado decreto quando já metade do reino e quasi toda a tropa 
estava em armas contra o infante; e se então é que elle deixou de considerar-se 
como representante d'este, falso é dizer-se que o marquez de Palm.ella se confe
derava em Londres quando todas as classes da; nação dirigiam votos ao céu pelo 
infante . 

A prova mais decisiva d'csta nossa asserção encontra-se na mesma sentença, 
no paragrapho primeiro das imputações contra o marquez de Palmella, quando os . 
desembargadores, fallando do .rompimento elo Porto, acrescentam aramificaclo logo 
em quatro provincias do reino» . Isto é, em mais ele metade do pequeno reino de 
Portugal, onle a força da aleivosa usurpação não podia comprimir os l eae13 sen
timentos que animavam os habitantes das outras províncias, os quaes com ancie
dacle esperavam os seus libertadores . E que taes exam os votos que todas as clas
ses faziam pelo infante! l E que tal era a disposição dos espíritos, que a voz dada 
no Porto foi uma faisca electric.:"'. que rapidamente ganhou quatro pTovincias)!! 
Por mais que os desembargaclores queiram não podem occultar a verdade. UJlla 
facção, sim ; mas a nação· por tugueza não queria, nem quer a usurpação ; e ess?" 
facção, dcbellada já em 1826, só podia, servindo-se elo nome elo seu proprio rei, 
dispor os meios de roubar-lhe a corôa. . 

Quando aos proprios juizes escapam cl'estas confissões, o que haverá no pro.
ccsso ! Mas !JOr estas os nossos leitores :ficarão plenamente convencidos da torpeza 
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ele um julgado onde não h<t uma asserção que não seja uma falsidade. Se o mar'-· 
quez. d~ Palmella e os outros portuguezes, que tão heroicamente têem sustentado 
os direitos elo seu rei legitimo, elevem consideração á patria que lhes deu o ser, 
0 melhor modo ele se lhe mostrarem agradecidos era decididamente o livrai-a do 
nome ele rebelde e das garras dos monstros que a devoram. Se deviam beneficios 
ao throno, era ao throno legitimo e não ao throno t1surpaclo, e a melhor maneira 
de serem agracleéidos áquelle era evitarem este. 

§ 4. 0 <<Mostra-se t'll.tilnamente ... i,, 
Das reflexões qüe fizemos sobxe o pa.ragrapho precedeilte resulta o conheci

mento da falsidade cl'este, no qual se estabelece como fundamento que o marquez 
de Palmella e os outros processados instigaram os chamados. conspiradores, que 
estavam em Portugal eom o fim pi·incipal ele impedir a reunião elos chamados 
estados . 
cl En;t Portugal começot~ a opposição contra a usurpação de D. Miguel em 16 

e ~aw, antes que o marquez de Palmella tivesse conhecimento d' ella; como é 
ent~1.o que elle e os outros foi:am os instigaclores d'aquelles que em Portugal se 
pronunciaram muitos dias antes? · 

~sta contradicção torna-se mais sa1iente fazendo attenção ao que na sentença 
se el~,z particular ao matquez de Palmella: ·que .elle· recebêra despachos da junta 
provrsoria estabelecida no Porto, e que, como esta obrava em nome ele ei-rei seu 
a~o, ao mesmo tempo que o governo ele Lisboa o não fazia, s. ex.a sem hesita
Ç~o r~conhecêra a auctoriclacle da junta, responclêra a seus despachos e obecle
?era ás suas instrucções, âpoia.nclo isto na publicação elo Evening Mail de. 4 ele 
JUnho. : . 

. Ora s~ em 4 ele junho sómente foi que .o marquez de Palmella recebeu os pri
~etros despachos ela junta elo Porto, e se decidiu a corresponcler~se com ella, como 
e que elle tinha sicló o seu instigaclor e auctor? 

9 mundo faz justiça a uns e a outros; nem estes nem aquelles careciam 
de Instigações para se manterem fieis aos seus jmamentos, para resistirem á 
nsnrpação e para salvarem o proprio infante do abysmo em que ía a clespe
nhar-se . 

. Tal era o ~eu ftm, e o manifesto elo conselho militar, germeh ele todos os pro-
ceclimentos, expressamente o estabelecia. . 

Falso é, portanto, como os outros, este · ultimo fLmclamento, e sendo taes as ba
ses s0bre que a alçada elevou o seu edi:ficio, facil é de prever o grau ele valor 
que merece o julgado, que é resultado cl'ellas . 

N A parte ela sentença destinada ás imptttações incliviclnaes elos suppostos réus 
nao é menos fecunda em falsidades e iniquidacles juriclicas. 

Ra tres qualidades ele pessoas sentenciadas: 
Pessoas que foram empregadas pela junta elo Porto; 
Pes1ioa.s que, posto que no período da existencia cl'aquella jtmta, voLtassem a 

P?rtugal, nem foram empregadas· nem tomaram parte alguma nos acontecimentos 
d aq1.1elle reino · 

.. 

E, finalmeu'te, me:nol'es. . 
. Que os clesembargador€s applicassem a pena ele morte, a ele confiscação e 

~rnda outras, se podessern escogital-as, contra as pessoas que ele algum modo fo-
1~f empregadas pela junt.,'l. do Porto durante a gloriosa resistencia que n'aq1,1ella . -
Ec acle se fez á usurpação clv infante D . Miguel, não nos causava isso admiração . 

ra uma consequencia. da sua posição e do seu illegitimo officio. 
Mas que os cl<isembargadores julg·assem criminosas e ~pplicassem as mesmas 

peua.s a pessoas que nem clirecta nem inclirectamente tinham tomaclo parte ou pro
segul~lo os sobreditos acontec~mentos elo Porto, é .o que fóra ele Portugal ninguem 
hcreclrtaria, se o não lesse; é o que clá a medida, se ainda algnem a precisa, dos 
Dorro~·osos procedimentos com que, na phrase elos desembargadores, o infante 
d · lVIIguel tem fdicitado 0 miseravel Portuga1, semeando o luto na maior parte 

as famílias. 
Diz-se na sentençi1, :13. . 10, fallanclo elo barão ele Renclufe (Sim~o ela Silva 
1 Correspondente ao § 4.•, na pag. 522. 
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Ferraz ele Lima e Cas~ro), de Manuel Joaquim Berredo Praça, João da) Costa 
Xavier, Francisco Zacharias Pereira ele Arat~j o, D. Alexandre Domingos ele Sousa 
e Holstein (conde ele Calhariz) e D . Alexandre Maria ele Sousa Coutinho: 

cc E supposto que se n fto mostre . .. 1 1> 

Confessam os desembargadores que estes suppostos réus não tomaram p~rte 
alguma o:fficial_ nem activa na chamada r ebellião .do Porto, e derivam b seu crnne 
da confeqeração que :fizeram ele hostilisa1' o reino, de haverem desembarcado 
n:uma parte d 'elle, e ela communicação ind:iviclu,al co~ os que ali estavam. . 

Já :fica demonstrado que o supposto plano ele coiD.tecleração não existiu. Aqtu 
proc1uziremos mais uma prova tirada elo corpo ela sentença, r esultante ele uma elas 
muitas contradicções em que os desembargadores caíram. 

A fi . 6 falla·-se de uma carta ~pprehendida a um Francisco Sil:verio de 
Carvalho, na qual Joaquim José de Queiroz lhe dizia : «Restauraclo o Porto, vae 
logo noticia a Inglaterra, e é natmal que Villa Flor e João Carlos> etc ., se lhe 
venham reunin . 

Então os portuguezes que estavam em Londres tiveram alguns prececl!3ntes 
com os que em Portugal se declaram? Dizem os des embargadores que . elles se 
ajustaram para hostilisar o r eino; e então como é que, chegando no momento em 
que a guerra existia, no momento em que os r ebelcl es miguelistas acabavam de 
ser batidos na Ega e na Cruz elos l\1orouços1 não tomaram parte alguma rt'essa 
ou em outras direcções ! 

Desembarcaram no Porto : é isto um crime, quando mesmo a legislação por-
tugueza poclesse ap1·oveitar ao infante D. Miguel? . 

Que diz o § 3.0 ela ordenação, livro v, titulo vr? ((Se em tempo ele guerra al
guem se fo sse para os inimigos elo rei, para fazer guerra aos lagares elos seus 
r einados » • 

. Qual é o facto illici:to c1ue, segundo este capitulo, constit"ue o crime? É fazer 
a guerra, porque é o acto pelo qual se prova a hostilidade elas intenções ; mas o.s 
suppostos r éus nep.1 fizeram a guerra, nem tomaram p_arte alguma nos aconteci
mentos do · Porto : logo, nem ainda por hypothese commetteram um , clelicto. Que 
diz o § 5.0 ela precitada ordenação? ccS e- algum :fizesse conselho e confederação 
contra o_ seu rei e seu estado, ou tratasse ele se levantar contra elle, ou para issO· 
desse ajuda, conselho e favorn . 

· St;pponclo ainda que a legislaç-ão portugueza podes se aproveitar ao . infante 
D. l\ilguel, IJerguntaremos, que favor, ajuda ou conselho prestaram aos elo Porto 
homens que, clesembatcando ali, foram para casa ele suas famílias, onde se con
se:·varam tranq.uillos emquanto pbcleram viver tranquillos n 'aquella parte elo 
remo? 

. Qual é o homem que se associa para lilll fim, que se expõe pelo facto de as
sociar-se, e que, tocanclo esse fim, o não preenche? 

Eis o que se não compadece com a natureza hlilmana. 
Se as acções elo homem são a expre.ssão dos seus sentimentos, que jttizo póde 

formar-s e ele quem não praticou acção alguma? Mas os suppostos r éus estão n'e~te 
caso, como na sentença se confessa: logo, nem por hypothese incorreram na dis
posição cl'aquelle paragrapho ela ordenação . 

Voltemos a face ao1 quach-o . Ponhamos agora o caso na sua verdadeira luz. 
Lembremos que o Fei ele Portugal era D. Pedro, a quem o infante D. Miguel, 
por ·lnna t evolução, queria usurpar a corôa. L embremos, :finalmente, que a lei, em 
que os desembargadores se fundam, faz um crime ela r ebellião contra o r ei ; e per-
guntemos então : quem são os criminosos? . 

Cumpre notar a perversidade e má fé com que os desembargadores con.fund~rn 
tudo, _fallando sempre de r ei, como se o infante fo sse o rei a quem as leis patnaJS 
respe~tam; de throno, como se o throno de D. Miguel fosse legitimo; e ele guerra 
ao remo, como se opposição feita a uma facção verdadeiramente regicicla (porqne 
civilmente matou el-rei D . Pedro), como se nma tal opposição, dizemos, fosse U1Jl 
acto ele guerra contTa Portugal. 

Ainda aqui não param as monstruosidades ela sentença: a proscripçl1o não res-

1 Menciona ó § 33.0 n.té Íts palavras «titulo VI» 1 a pag. 531. 
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peit~ ~ menoridade, 1•espeitacla aliás por um codigo tão rigoroso _e absurdo, como 
o cr1mmal portuguez. 

A alçada é superior á lei. 
Os. clois menores, conde ele Calhariz e D. Alexancl1·e Maria, _ com1)rehendiclos 

enh·e aquelles que não tomaram parte official nem activa na chamada rebellião, 
aos quaes aproveita toda a doutrina gue acabâmos ele expencler, tinham de mais 
a ma1s em seu favor a sua menoridade. . 

Assim mesmo foi-lhes applicada a pena de degreclo perpetuo e de confl.soação 
da terça parte elos seus bens. E a rasão? 

Diz a sentença a pag. 11: «Tambem não pócle relevar ... t» 

S.ão simples presumpções da capacidade moral dós suppostos réus, que cle
tel·nnnaram os juizes a lhes applicar n pena, fundadas essas mesmas· presumpções 
e:n Nerros ele f:;tcto, taes como dizerem que o conde de Calhariz era addido á le
gaçao portugueza em Londres, o que é uma falsidade, e torna 'falsa a conjectura 
que .só n'ella se apoiava. 

N E verdade que os réus não foram examinados, não foram interrogados, não 
sao ?o?-hecidos pelos juizes, e menos pelas testemunhas que· possam ter jurado 
nos 1?-Lquos e nullos processos que se fizeram i mas nao importa: essas circum
stanclas, que Pereira e Sousa tanto recommenda no exame elas provas, são baga
t~llas pm•a os desembargaclores i presume-se que são mancebos ele rasão clesenvol-
V1da, e esta presumpção lhes basta para applicar a _ pena. · 

E que pena? A ele degredo pe1·petuo. Pena que não é menor que a ele morte 
n~tural para o homem constituído em sociedade, e, como se ainda fosse pequena, ' 
aJuntaram-lhe a de confiscação ela terça parte elos seus bens. · 

A ordenação do livro v,· titulo XLVI, presume a idade de vinte annos como 
termo elo desenvolvimento de nossas faculdades, mas Oi! desembargadores conhe-
cell1 mais do que a lei; as suas presumpções antecipam-se. ~o 

Não invoc;aremos os nomes elos Filangieri, Bentbam, Beccaria, Brissot e ou
~·os, dignos de excommunhão aos olhos elos membros ela alçada; mas invoquemos 
h ~schoal J~sé ele lVIello, ~lassico .Pal'a o ~nsino publico na lmiversiclacle cl~ Coim-
l a, e Pere1ra e Sousa, tao segmclo no foro portuguez. 
. Qllanto mais .grave é o crime, mais circumspecção deve haver no seu conhe
c~mento ; sem provas mais claras que a h1z elo dia, n~o eleve condemnar-se al
âl1em? as prova~ não elevem c~villar-se, mas _antes .reunir-s.e, e p~l~ seu contexto 
ed~zn· a conviCção. Vale ma1s que fiquem 1mpumclos muxtos cnmmoso;;; do que 

sacnficar . um inn.ocente. 
~A Tal é a doutrina qu.e nas escolas se ensina aos mancebos, e que se apregoa no , 
Oto; mas não é a cloutrin<t elos clesembargacloi'es da alçada . 

. E nem ao menos se lembraram que a pena ele confiscação é a ordinaria no 
cnm~ ele lesa-magestade: . que mitigação de pena orclinaria em extl'aordi~ari~ im
P~rta a subt~·acção ela ele confiscação, porque formando ella parte da orclmana, e 
~ao podendo o menor ser conclemnado n '.esta, tambem o não póde ser na ele con-

scação. · 
Não lhes era preciso recorrer a grancles criminalistas, bastava,lhes ter visto o 

l'epertorio ás oi·clenações, tomo m, pag. 5:33. 
Taes são as iniquiclacles, contradicções e nulliclacles em que abunda esta sen

t~nça, que ·ainda quando ella não fosse reprovada na sua origem e na sua essen
Cia, bastavam ellas para a tornarem illegitima e mt.lla. 
F Quanto ao marquez ele .Palmella e os outros condemnaclos, conde . ele Villa 
d lo1·, l?eMraes S~~clanha, Stubbs e Az~reclo, _ concl~ ele Sampaio (JVIanuel), conde 1\; Ta1pa, D. F1hppe ele Sousa, Rodngo Pmto P1zarro, D. Manuel ela Camara,, 

endes, Saavecl1:·a, Barreto Feio, . Candido José Xavier e Sampaio, já dissemos 
que no_s não admirava que taes juizes lhes ·fizessem um cr.irne ele acções em que, 
para. vmgal~as, a opinião elo mundo inteiro lhes reconhece uma virtude i mas nem 
~o~ 1sso nas Í?J-putações individu~es que lhl;)s fize:·a~, deixaram os clesembm·ga
. ,ore.s ele segmr o sy.$tmna de falsaclacles e contradicçoes em que fundaram, como 
Ja chssemos, o fragil eclifi~io élo !>!'lU julg!'!-clo. 

1 Faz a transcripção do § 35.0 , a pag. 532. 
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Algumas bastam para prova do que asseverâmos, ~ por isso só algumas· apon-
taremos. · 

Sentença, pag. 2: «Quanto ao réu marquez.de ,Palmella ... i>> 

P1·imei?·a falsidctde. - Que o marquez de Palmella se constittúu chefe de to~ 
dos os dissiclentes portugue21es refugiaclos em Loneli·es, e principal motor ela re
bellião militar ele 16 de maio. 

Os primeiros ao tos elo qJ:arque21 ele Palmella ácerca da usurpação ele D. Mi
guel foram a nota e protesto . de 23 de matio elü·igiclos a ·lord Duclley, anterior~s 
ao protesto dos generaes residentes em Londres, feito em 26, sem ooncorrenc1a 
nem ingerencia elo marquez, e posteriores á declaraçã0 do conselho militar elo 
Porto, que foram em 16 do referido mez . 

Cada um ·d'estes fuuccionarios obrou isoladamente; onde se descobre então o 
accordo e instigação do marquez? Aonde as cartas e as solicitações que .elle fi21esse 
a uns ou a outros? Não é isto o que transpira do pl'Otesto· elo ma:rquez, mas sÍJ)l 
a dignidade e moderaÇão com que elle se limitou a cessar as suas funcções e pe
diJ.· instrucções á pessoa e~n cujo real nome as exercia, isi;o é, a; el-rei D. Pedro, 
de ·quem o infante não era senil.o o delegado . Cumpre fixar uma ve21 por todas 
esta idéa, que antes elo chamado decreto ele 3. ele maio, nem dentro nem fóra d0 
reino pessoa alguma se associou contra a ad;mjnistração elo infante regente em. 
nome de el-rei, apesar elos actos por elle praticados, conheciclamente tendentes a 
destruir a auctoridacle em nome ela qual goyernaya. 

Na secretaria elos ueg·ocios estrangeiros em Lisboa existem os documentos que 
provam com evidencia que o marquez ele Palmella nunca meditou confederar-se 
contra o infante reg·ente 2. . 

A franqueza e lealdade com que elle fallava nos officios que dirigiu por aquella 
secretaria ele estado nã.s vesperas mesmo ela apparição elo chamado decreto, ex
cluem a menor p~·esumpção ele um similhante projecto . 
. A publicação ele um el'estes documentos, con;oborando as nossas asserções, 
acabará cl~ provar a falsidade cl'esta primeira imputação. 

Os desembargadores confessam em muitas partes ela sentença, e particula.r
mente a :8.. 2, com que começúra a sna felicíssima regencia, que o infante não era 
mais do que regente delegado de el-rei D. Pedro; como podem então legalisar , 
a transição para rei? Eis-aqui o ponto essencial. 

Segttnda falsidade . - Que o marquez não só a,bandonou a causa e interesses 
·da sua patria, mas tambem não cltrviclára ser o primeiro que levantou o· pregão 
ela guerra ao proprio goyerno qne o auctorisava e ele quem era manclatario. 

O marquez não abandonou a causa ela sua patl:ia; não quiz seguir a causa do 
infante usurpaclor. O marquez não levantou o pregão ela guerra 'em Portugal; .o 
seu protesto é ele 23 ele maio; em 16 elo mesmo mez j{L existia o conselho m.ih
tar elo Porto com uma força de quatro' mil homens ele tropas regulares, seg·u· elo, 
como os clesemb~wgadores coRfessam, por quatro ]JI.;ovincias elo reino. Um protesto 
levado á presença do ministro de sua magestade britannica em Londres não é uma 
provocação ele guerra civil em Portugal. Se os perioclicos o publicaram, é isso um. 
crime? E se o é, é crime do lllarquez? . . : 

O marquez era mandatario elo infante regente em nome ele el-rei e não elo In
fante 1·ei, como o éhamaclo decreto ele 3 ele ·maio, com rubrica real, o decla
rava. 

Quaes serão as malevolencias ele que o marquez tivesse já dado pNYas a que 
os clesembargaclores se refiram? , 

Não eleixaremos suspensos os nossos leitores. Nós e tedo o mundo o sabe. 
São de ter salvado a c0rôa e talvez a viela ao infeliz rei D. João VI !1!1.0 sero.

pre infausto dia 30 ,ele abril de 1824, em que o infante D, lVIiguel chegou lo ter 
por algumas horas ;preso aquelle rei, senclo preciso que o corpo cliplomatico fosse 
em corpo ao palacw ela Bemposta e quasi forçasse os pretorianos que o guarcla-

1 Identic·o ao § 5.0 , que está a pag. 522. 
2 Allude aos otlicios de 16 e 24 de abril, e 12 e 24 de maio, que apresenta no fim com~ do· 

cumentos elucidativos, sendo poTém na integra só o ultimo. Vide pag. 502, 51l, 547 e 57D do 
tomo rv. 
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vam, pa:t:a restituir-lhe a liberdade, apesar d 'isso tão vacilla.nte, que, a não ser 
uma na,u de guerra ingleza que o acolheu, talvez fosse para sempre perclida. 

São. o. ter r epresentado bem a nação portugueza junto a todas as côrtes onde 
tem res1diclo. · 

São o ter ·merecido a confiança ele todos os soberanos da Emopa, a maior 
parte dos quaes o têem cheio ele provas ela sua r eal estima. · 
. , Nós retorquiremos ao argumento elos desembargadores : não foi o infante D . Mi

guel que, passando por Inglaterra, apesar ele antigas prevenções, tratou bem o 
- marquez ele Palmella, a quem não podia dispensar-se ele r eceber; foi o marquez 

de Palmella que, esquecendo, p.ão prevenções, mas antigos motivos, taes como os 
~e sua arbitraria prisão, se bem que honrosa por ser ele data igual á ele seu so 

erano D. João VI; foi, dizemos, o marquez ele Palmella quem tratou magnifica
b ente o infante D. ~Iigur:Jl passando por Inglaterra, no que clespencleu muito ca-

edal seu e não elo estado. 
. Suppomos que fosse sincero, o que ninguem acreclitaní conhecenelo o caracter elo 
Infante D. l\'Iiguel, o acolhimento que fizesse em L9ndres ao marquez ele Palmell~, 
ao qual nada mais fez : seria isso, ou tudo que poclesse fazer-lhe, rasão bastante 
par~. que o marquez .o segtússe e ajudasse logo que elle se declarou usmpaclor? 

~e o marquez ele Palmella tivesse o caracter dos taes Çlesembargadores; não 
~lnv1cl~ria condescender; mas o marquez ele Palmella, que em todas as epochas 
e~ Sido · victima da r ealeza e ela sua illibada fidelidade ao soberano legitimo, é 

llJ.tuto nobre para supportar nem ao menos a idéa ele traição . · 
Para . que alguem nos não taxe ele apa.ixonaclo , citaremos em abono da sua 

bonclucta n 'esta questão a saída de todos os ministros estrangeiros ela côrte re-
.~lde de D. Miguel, e o officio elo secretario do gabinete ele el-rei D . Pedro cliri

gtdo ao marquez em 22 ele julho ele 1828 i . 

1 
Depois cl'esta carta, depois ela proclamação elo mesmo soberano ele 25 de. ju

ho, depois ela recepção que fez á deputação que teve a honra ele fallar-lhe' em 
~~me elos portugnezes fieis, os processos feitos a estes portuguezes são processos 
eltos a el-r ei D . Pedro . 

. Se o marquez ele Rezende e o visconde ele Itabayana, es tes dois cliplomaticos 
cuJas relevantissimas virtudes nos abstemos de expor, porque e lles vivem, dei
Xando á lústoria marcar-lhes o log·ar que seus clistinctos serviços têem ganhado; 
se estes dois diploma.ticos, ambos fieis servidores ele el-r ei D. P edro, c:umpl'iram 
com os seus dever es publicando o protesto dirigido {L' nação portug·ueza em 24 elo 
llJ.esmo maio, que imputação r esulta cl'ahi ao marquez de Palmella? Careciam 
elles de es timulo para trilharem a ·carreira ela h0nra, que seguiram sempre? 

Eram elles homens tão simplices, que cedessem ás suggestões e que obrassem 
sein madura r eflexão? · 

t 
A pro,clamação acima indicada não é muitó mais que' a rectificação elo seu pro

esta? 

d' A ma~eira cle~acco~·cla~a por que ,o s~ clesem~argado;,·es. se _exprimem a}es~eito 
, f) estes clo1s respe1ta.ve1s eliplomatas e tao atrev1cla e t ao md1gna, que nao so of
de~de o imperador elo Brazil, mas todos os soberanos elo mundo nas pessoas ele 

018 me;mbros elo corpo cliplomatico. · 
. 9 VIsconde el e Itabayana era enviado extraordinario e ministro plenipotencia

. ~~o J1Ulto á cô,rte ele Londres ; o marquez ele Rezende tinha saído ele Vienna para 
a1

·aiar da: sua saJUde, e os clesemba,rgaclores não t êem pejo ele dizer que estes dois 
1P 0n;at1cos estavam ali talvez só para fazer aquelle protesto . 

l R~swm teneatis ! Dizem os desembargadores: «Que estes diplomatas caíram no 
~esaccorclo ele inchúrem no numero elos actos protestaelos o decr eto ele 13 de 
Ye~·ço, pelo qual sua magestacle, no tempo ela sua gloriosissima regencia., clissol-

a camara elos eleputaclos em Lisboa, e o ele :25 ele abril, em que o mesmo 
~lgusto senhor se clignou responder á representação elo senado ela camara el-a 
....... esm ·a J d a Cl acLe, como se a materia ele um e de ou.tro reaes decretos não estivesse 

entro dos limites do seu pocler supremo, aincla como r egente)). 
1 L~ 

qtte , e-se. a pag. 849 do tomo rv, mas cumpre, quanto ao anuo, rectificar o erro t.ypograpbico 
Satu em alguns e:xern1Jlares c1a primeira edição . 

. / 
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' 
Regent\3 com magestacle, r egente com poder supremo, regente com rubrica 

real só os desembargaclo.res ela alçada podem conceber. · 
Como regente poclia dissolver a camara elos cleputaclos, se o bem elo estado o 

pedisse ; mas devia esse clecreto conter em si mesmo a couvocação ele outra cama:·a. 
Não podia, portanto, o infante nomear uma commissão pa1•a fazer outras m

strucções de ·convocação, e a final convocar os chamados tres estaclos, que pas-
sado muito tempo convocou para consummar a rebellião. . 

O jnfante podia taxar, como taxou pelo chamado cle(l.reto ele 25 ele abril, 
«tumultuosos» os procedimentos elo senado ele Lisboa; mas não podia faZJel-o pu
blica!' com rubl!ica real, nem dizer que a elle é que competia dirigir o plano de 
usurpação. · 

'l'oclos estes actos foram ele traição e rebeldia, e como havialiJ. aquelles cliplo
maticos deixar ele referir-se a _elles? Mas não se deixe ele notar ainda, que n'ess~ 
mesmo tempo, emquanto hav1a uma apparencia ele governo em nome ele el-rel 
D. Pedro, ninguem se oppoz a sim.ilhaJ:).tes. actos. 

«Mostra-se em segtmdo logar .. . 1 >J 

Esta imputação é a maior prova ela falsidade das antecedentes . 
Se em 4 ele junho, segunclo já dissemos, foi que o marque2l ele Palmella re

cebeu os primeiros despachos ela jlmta, que só então :ficou segura ela aclhesão dp 
marqueZJ ele P almella, como foi elle o aHctor ela confederação que produziu a 
junta que lhe mandou. aquelles despachos!!! 

Que depois elo protesto de 23 ele maio o marquez de Palmella escrevesse para · 
o Rio de J aneil'o e para as ilhas, que elle fosse q, Portugal, que ali servisse; que 
o conde ele· Villa Flor, o general ~alclanha e os outros, depois ele t er em conhe
címento elo chamado decreto de 3 ·ele maio, fossem a Portugal e ali servissem e 
sirvam hoj e com tanta gloria, , como o conde ele Villa Flor na Terceira, contra 
o ]..lsurpaclor, é tudo natmal, é tudo justo aos olhos ela rasão e ela legitimidade i 
mas não o sendo aos ele D. Miguel e seus 111inistros, inutil é proseguir nos diver
sos c1uesitos da sentença, cliFig·iclos contra o marquez e contra. os otltros, quesitos 
que, acompanhados ele mais ou meno~ falsidades, todos se recluZJem á parte acti:va 
que elles tomaram nos aconteaimentos do Porto . . 

Elles têem clesempenhaclo 1 atravez ele todas as perdas e riscos, um dever 
sagrado, e por isso t êem a consicleração do pae de sua augusta soberan,a, o arnor 
d 'esta joven rainha, a opinião do mundo, a traição ele D. Miguel, para protesta
r em contra uma senteaça que os homens de bem, que os soberanos e as gera~ões 
futlll.'as não podem ler com menos espanto que todos os outros processos e :;tssa.s
s inatos judiciaes com que D. Miguel tem augmentaclo o horror que inspir-a a sua 
atraiçoada ur:mrpação. · 

Os desembargadores., livres ele língua e mão, podem clizm' e escr ever o que 
quizerem. Elles aproveitam esta liberdade para insulta1' grosseiramente as suas 
victimas, chamando aos membros ela· junta elo Porto abjectos e desprezíveis. 

Este azeclume pessoal prova bem a incapacidade mo11al e legal ele taes juizes . 
Os sacerdotes ela justiça elevem ser isento s ele oclios e ele affeições. O horp.el11 

apaixonado não póde ser juiz. Se nos quiZJ eramos assimilhar a elles, poderíamos 
r evelar as suas torpezas como homens publicas e pa1'tioulares; mas, felizmente, 
t odo o mmJ.clo em Portugal sabe apreciar tuu Casal Ribeiro, l~m Cunha Neve~ ·.e 
os seus collegas. Os membros ela junta nEto eram abj ectos j ou eram officiaes mili
tares de patent es superiores, t enentes genera:es,. coroneis, · Oll magisü~aclos , clesem
bargadpres, ministros ter r itoriaes ou PI'opúetarios excessivamente rico&. 'l'ambeJ? 
não er am desprezíveis: quasi todos· elles acabavam ele ser cleputaclos, algtmS ele~
tos pül' dois e tres circulas eleitoraes, isto é, 1Jelos votos ele ·cem ou cincoenta :rntl , 
propríetarios; e os mesmos jui.zes da alçada, e outros ele sua lai.a; não c1uvidavaD1 
votar-lhes o seu incenso : elles seriam, como os desembargadores ela alçada, 0 

objecto do desp1:ezo geral, se, como 13lles, se tivessem manchado oom· o inclekvel 
ferrete de peljlll'os, ele traido1:es ~ - · 

1 Tmslacla o § G.0 , pag. 523 . · 
2 _T_em a cll!Jta clc·llr~·e ~ovembro ele 1828, m!J.S h~ ap ;o pelo ri1cnos no anuo, e impri tnltl-se 

na ofi1cma de Hypoltto Irlltarcl, 8. 0 de zv-58
1
pag. · 
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* 
Outro habil jlll'is])erito, que tambem impugn{u·a severamente · o assento dos 

tres estados, Antonio da Silva Lope!> Rocha, fez minuciosa analyse da•sentença 
ele .21 ele agosto, aaompanhando o tex to cl'esta com os correspondentes commen~ 
tar1?s, q.ue se r euniram segundo a 01·clem numerica; mas isto, se mu4a em parte 
a forn.1.a t,rpographica, não altera a essencia do opusculo. 

I 

. Um véu ensanguentaclo separa elo resto elas nações o moribundo Portugal. No 
crépe fm10bre, que o cobre, lêem-se de long'e em afogueaclos caracteres as pala
vr:s espantosas : Petjurio, traigão, usurpação, miseria geral, confiscação, proscri
P9a?, masmot•ras, forcas, fogueiras, e para nada faltar ao horror el'este quadro, 
chstmgu.em-se atl!avez ele um lugubre clarão hordas ele fanaticos armados de ptb 
nhaes, animadas e sustentadas em seus cannibaes furores por, um exercito informe 
·de holl).ens, que se elizem religiosos, mas qne no meio de seus criminosos exaes
sos insultam. ao mesmo tempo o céu, a quem ultrajam invocando o seu nome e 
v.e~tinclo a sua libré, e a terra, que infestam fazeuclo ·crescer n'ella seus horrorosos 
crunes, unico emprego ele suas mãos viciosas . As virtudes acabaram-se n 'aquelle 
desgraçado paiz, e até a humanidade já não é uma palavra ela linguagem portu
gneza. Ao crime chama-se virtude e {t fielelidade traição . A amisacle é olhada 
como um precipício, a ingenuidade como uma impruclencia, e a virtude como uma 
affectação. Os paes tremem ele olhar para os filhos , e os filhos cuidam ver um 
estrangeiro em seu proprio pae. A justiça já não está em Portugal no templo ele 
Themis; apparece no r ecinto elos tribunaes revolucionarias como mna sombra en
sanguentacla, armada ele um punhal em logar ela espada ela lei, e deliberando eu, 
t11e assassiaos; assentada sobre um horro11oso üunulo, que engole ao mesmo tempo 
a ;virtude e os talentos, a veneranda velhice e as graças ela mocidade. 

De mui cli:fficil execução é em ve1'clade a tar eüt imposta aos hi storiadores de 
1'eunir um dia os successos cl 'este malfadado paiz. Se por uma parte elles têem a 
~escl'ever essas surdas machinações com ·que a jtmta apostolica, e a m6r parte 
.os governos da Emopa começaram a mina1: o magestoso eclificio das ins tituições 

hberaes outorgadas · a Portug·al pela magnanimidaele e sabedoria ele um rei, que 
pretendia, pela r estituição elos usurpados di11eitos elo homem, ir de accorclo com 
ds h1zes do seculo e com o vercladei:Po interesse dos thronos ; por outra elles têem 
e eontar como os cli:fferentes e suGcessivos ministerios, que houve em Portugal 

desde o juramento ela carta, 011 por imperícia, 011 por maldade r efinada, mas sem· 
P~·e por· influencia estrangeira, não só paralysaram o andamento cl'essas institui
kes políticas, mas promoveram a revolta contra ellas e prepararam a usurpação. 
i ll~ão , rôto o mysterioso segredo dos gabinetE\S da Em·opa, nós saberemos ele que 

llleto~ se lançou mão para obrigar o senhor D . Pedro IY, com injuria manifesta 
de dn·eito 1Sublico 2, e até da propria carta constitucional 3, a consielerar a regencia 

la. ~ No frontispici? 1~-se : "A?~notatjões 4 e.no rrnissipu~ sentença ~ue, so?re o s2~pposto c1·ime ele 
srmagestacle ele lJrune~ra cabeça,fo~ pro.fencla ?ta czclacle elo Po1·to 1w cl~a f? i de agosto ele 1829 ; 

~c 0 a~ctor ela In:fusta acclamação do iafante D.· J.lrfiguel.- Les mau vais jugements passeut à la 
~o.sténté J?lns s~rement encare que les bons i ils y passent avec les noms de ·ceux qui ont eu la 
}c~lé11atesse ou la pnsillanimité ele s'y prêtEiri l 'iufamie les attend apre13 lelll' mort, et quelque-
1~18 même une reaction peut les atteindre de leu r vivant. (Dupin.)- París, na t:nJ. ele J. 

astn,, etc. 8.0 de 93 pag. . . 
i t 2 «Pendant la clurée de la régence, aucune cause étrangere à la persmme du régént ne d.oit 
d~ ervompre ses fonctions ou l'exclnre ele la 1•égence. Ainsi, par exenwle, elans le cas oú1 par 
v fatlt rVâge 011 autt•e cause d'empêchement clu parent le plus proche, la régence ·aura été ele-

o ue à un aqtre; celui-ci, une fois entré en exorciée, continuera ses fonctions aussi longtemps 
iue ~devra dm·er ~a régence i et le parent qui, par quelque cause que ce soit, se ser a trouvé 
,,m~,ecl~é d'exercer la 11égence, ne pourra y prétendre, l'emp êchement cessant., (Fritot, Esp1·it 
'<>U. l1>7'0tt.) 

8 
3 A carta não estabelece successões ele r egencia; entregue ao parente mais proximo do rei, 

~tgu~do a onlem ela successão que for maior ele vinte cinco annos ao t empo elo impedimento 
el~ rei, manda entregar depois essa regencia, não a outFo regente, mas sim ao mesmo 1·ei quando 
c ~ cheg·ar . . á maioriclaclc ou cessar o seu impeé).irqento. (Vejam-se os artigos 92.0 e 97.0 da 
al ta constitucional ele 29 de abril de 182G.) 

35 
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ele Portugal amovivel para a entregar nas m~Los cl'er;se d.issimulado ambicioso, que 
já em vida de seu proprio pae 1 tinha por duas vezes pretendido usurpar-Ih~ a 
corôa. Sm·ão entl'to patentes as baixas intrigas, refalsadas insinuações e garantias 
com que esses mesmos gabinetes, não satisfeitos ele ter por um tal modo prepa
rado a usurpação da corôa, ainda foram obrigar o senhor D. Pedro IV a dar por 
completa a abclicação eb corôa em sua filha sem se verificarem as condições coJ?-

. que havia sido on~rada. cle~cle o principio, só para depois se_ esqcuvaren~ a auxl
lial-o na restacuaçao elo Temo como eram obngaclos por antigos e repetidos tra
tados, e não reconhecerem quaesquer providencias que elle poclesse dar, tendentes 
a essa restauração, com o pretexto ele que já não era, pela abdicação, rei ele Por
tugal, como se elle o não poclesse fazer sendo tutor nato ele sua filha, e não lhe 
~ompetisse n'esta qualidade defender-lhe o reino e a herança 2, . 

Horrorosa é tambem a clescripção que esses historiaelores têem de fazer elos 
homens perversos, que julgaram ver na chegada do infante D. Migtwl a Portugal 
o complemento ele seus votos fanaticos; que apresentaram no meio ela uma inau
dita proscripção a mais impudente alegria, e que, ministrando armas ao tyranno, 
lhe designaram como inimigos elo estaclo todos os que não trajavam a sua côr, ou 
que em orgias bacchanaes não íam sel).ar com algum crime a })romessa ele adhe
são á causá ela rebelelia e da traição. E a esses monstros e á animação que tive
ram do governo que se deve o incendio de povoações inteiras, o sequestro dos 
bens ele mais ele cincoenta mil famílias reduzidas por elle á fome, á nudez e á 
miseria, os roubos e assassinio::o publicos e implmi,clos, a prisão de mais ele doze 
mil pessoas ele todos os sexos e idades, e a necessidade em que se viram mill1a· 
res ele martvres ela legitimidade ele abandonar patria, mul[teres, paes, filhos, pa
rentes e be~s, para virem conservar intactos, em ljaÍzes estrangeil·os os juramentos 
sagrados ele ;fidelidade que haviam prestado ao sm'l legitimo rei. 

Mas entre todos estes a historia não deixará em esquecimento outra classe ele 
indivíduos, cuja existencia ocliosa ficará para sempre marcada com o ferrete da 
infamia; são estes os Laubarclemonts, os J efferies e os Fouquiers Tainvilles por
tuguezes, esses vis algozes, que têem votado ao cadafalso em no:p1e ela lei todos 
aquelles que n~o quizeram manchar-se com o crime ele rebelliào e ele p81jurio. Já 
algumas cl' estas sentenças, que resuscitaxam os ac"\tos ele fé em .Portl!lgal, têeDl 
sido objecto ele eruditas analyses feitas por nossos compatriotas emigrados; nós 
tomámos a nosso cargo a proferida por accordrio ele 21 de agosto cl'este n.nno, 
pela qual foram condemnados á morte affrontosa os portngnezes que ele Londres 
foram ao Porto no barco de vapor Belfast. Consta-nos que penna mais bem apa
rada do que a nossa já tomára tambcm a seu cargo esta honrosa tarefa; m11s a 
materia é tão transcendente, que ainda, que não fosse senão para aproveitar as 
pequenas macmças, que podessem escapar á sua ~ruclição e talento, nós julg~íroos 
devíamos continuar nossos já então principiados trabalhos . N'elles seguiremos 
passo a, passo os jluzes, dando no texto a integra ela sentença e em notas a ~on · 
nltação de seus princípios; mas como ella começa por suppor D. MiguellegitlDlO 
rei cl\0\ Portugal, rebeldes os que o nãe reconhecem tal, e réus ele lesa-magestacle 
os que lhe fazem a guerra, assim como suppõem que os juizes da alçada, que 
proferiram a sentença, eram regulares e competentes para. os julgar, faremos pre
ceder as nossas annotações das seguintes reflexões geraes. 

Quando o infante D. Miguel desembarcou em Portugal no fatal c1ia 22 de fe-

l Disseram um dia a el-rei D. Pedro o Cru, que um mancebo havia dado uma facada em ·s~u 
pae. Elle, ·fazendo chamar a mãe, lhe disse que aquelle filho não podia ser de sen marido, po~s 
levantára a mão para elle; que lhe confessasse quem era o pac. A mulher, vendo-se tão iuqtu
rida pelo rei, parecendo-lhe que o devia informlllr da verdade contra si mesma, ainda em cousa 
que tão mal lhe estava á sua honra, disse certo religioso a forçára e lhe fizera aquelle filho~ e 
por se não deshonrar o calára. O rei manclotl metter o fi·ado n'um cortiço e serral-o pelo melO· 
Tão contrario á natureza julgava aquelle justiçoso monarcha attentar um :filho contra um pae
(Oh?·onica de el-rei D. Peclro.) 

2 Não póde ser mais versa,tilnem contraclictoria a conclucta ele alpms gabinetes da E~
ropa a este respeito. Não reconheceram no senhor D. Pedro IV auctoúclacle para dar fórma a,s 
embaixadas e legações, para nomear conselheiros de estado, etc.; mas reconheceram-lhe esl3a 

· auctoriclacle e poder para declarar completa a abdicação, para nomear o infante D. Miguel seu 
logar-tencnte e reg.ente ele Portugal! ! ! etc. 
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verciro de 1828, governava o reino :t infaJ1ta D. Izabel .Maria; em nome ele seu 
augusto irmão e rei ·o senhor D . Pedro IV, que havia siclo r econhecido legitimo 
successor do reino e r ei natural ele Portugal por seu pa.e o senhor D . João VI. i, 
P:Ia. regencia elo reino 2, por todos os triblmaes cl'elle 3, pela nação inteira1', pelas 
cortes elo r eino 5 , por todos os gabinetes ela Europa 6, e até pelo mesmo infante 7• 

O. clecr~to de que elle era portador e pelo qual ia tomar conta. da regencia do 
remo, dtzia: aPor muitos e mtú ponderosos m-otivos, que se faze)ll digno~ da mi 
~a real C@nte'mplação, e attendenclo a que a salvação e seguranç~ elo !'lílta.c1o, 
e. e eleve ser sempre a suprema lt!i para todo o soberapo, que só deseja f1. feli
ctd~~e de seus subc1itos ; e tomando na mip.ha real consideração a intelligB!lGia, 
actiVJ.~lade e firmeza de caracter elo infante D. Miguel, )lleu p:nuto a)llado e pre~ 
zaclo 1rmão : hei }JOr bem nomeai-o meu log;ar-teue"J).te, outorgando-lhe todos os 
poderes que, como rei de Portqgal e elos Algarves, me competem e estão desi~ 
guaclos ?a carta con.stitl'l-cional, a :fiPl de elle governar e reger aque'lles reinos 
~lll. c~nf01:midade da referida carta. O mesmo D. Migqel )lleu muito amado e pre~ 
zacl? nmfio o tenha assim onte)ldido e oxecnte. Palfl.Ci~D do Rio de Janeiro, aos 3 

· ~e Julho ele 1827. (Üom a rubrica ele sua magestacle.)'' Foi em c·onsequencia d'este 
lY ecr.eto, unica fonte e ovigem de sua aq.ctoriclade e poder, qt1e a infanta D . Jzabt:ll 
1fina l_he entregou a regencúa. elo reino perante as oôvtes geraes da n:'J.ção 1 tendo 
e e aht mesmo pr~staclo o seguinte splém"J).e jura-mej:J.to : ccJuro fidl3lidad~ ao se~ 
~hor D. Pedro IV e á senhora D . J.\'Iaria H, sua succe!3sora, legítimos r eis cl!? Por~ 
,.ugal? e entregar o goYerno do reino á senhora D. Maria li logo que ella chegar 
~ ma1?riclade; juro igualmente manter a religião catholica apostolica romai!.~, e a 
l?-~egnelade elo reino; observar a constituição política da nação portugqeza1 f1 mais 
els el? r eino, o prover ao bem geral da nação quai!.tO em mim coub0r n. E por

tanto tnclubitavel que logo q11e o mesmo infante D. :Miguel, em logar d~ obse~'V.flJ' 
e fazer observar a cm).stituiÇão política ela mo:q.archia, pelo contrario a destruiu e 
~assou, l?rocia:na;o.elo <mtra j~ :revogada e extincta, como elle fez pelo cl@GFeto ele 
cl ele n;t~10, clm.~ou por ~sse s1m1Jlos fac,to ele ser o r~presentant~ e o logar-te~e~te 

0 leg~ttmo r e~ 4e Portugal1 e passou a chtsse ele s1mple~ pm't~cular, sem chrelto 

ecl' 1 l.o, na Qarta patente de l3 ele março de 1825; 2.o, ~:). c~rta de lei, eonstituição geral. c 
d lcto perpetuo de 15 ele novembro ele 1825; 3.0 , pas instrucções gerac:> que ele sua ordem foram 

ac. as em 13 qe novcmb1·o elo mc,smo anuo ao n1arquez ele PlJ.lmella. embaixaclor em Londres, 
~~tf pedir que a Inglaterra garantisse a successão ela corôa no senhor D. Pedro; 4. 0

, no de-
• ~~ ~de 6 ele mat'ÇO de 1826, em que nomeou a rcgeucia elo reino. Veja-st; a obra l17justa accllb· 

Ç~o, aonde se acha a integra cl'estas peças. 
0

. l 1.•, na ch:cular de 20 de março de 1826• pela quai ,se mandaram passar todos os diplomas, 
, rt.~us e provisões em seu real nome; 2.0 , na deputação que se mandou ao B.io ele Janeiro fa
~Ct- he preito e homenagem elo r eino; 3.0 , em toqos os actos de sua publica adm.iuistraçãq 

govern0; e <J,.o, JJO facto de ser cunhada fl. moeqa elo reino em seu real nome. 
3 Nos alvarás., ordens, provisões e sentenças que passaram em seu real nome. 

c ~.Na obcdie~1cia que lhe prestou, e nas fes·ba~ e regosijos publicas com que acceitou q. cartq, 
ons!1tucional, e procedeu toda ella á eleição de cle1mtados para as côrtes, por ellc convocadas. 

n :' Retmiudo-se em seu real nome, e n'elle mesmo discutindo e fazendo as leis, as~im comq 
t os JUramentos que tanto os die:nos pa1:es elo r eino como os senhores deputados da uacão ,nres-
~a ~ · . • r :;n nas mãos ele seus l'eS}Jectivos presidentes. 

eru . Pelas notas ofliciaes que qirigi11am ao ministro dos negocias estrangeirqs em Portugal, 
p

0 
.r cspost[J. ás · que receberam cl'estc, participando a sncccssão do senhor D, Pedro na corôa ele 

ao rtugal.' e depois pelas novas crecleuciaes, com que fizeram acre~litar os seus ministros junto 
ret'~overu.o nomeado em. Portugal em nome elo mesmo senhor, assm1 comq no facto ele mandar 
prella1· os seus ministros de Pol!tugal, logo que pelo decreto de 3 de maio se c4amou outra re-

s~ntaçào nacional clifferente da nomeada pelo senhor D. PecU.o. . 
sobe. Lo, na ~arta qe 6 de ab1·il do 1826, na qual o infante trata ~ ~e\l irmão por seu legitimo 
na rauo e rei., protestanqo-lhe obediencia c acatamento; 2.0 , na carta de 12 ele maio de 1826, 
co

1 
q~al _se assigna «vassallo fiel e hmão amante"; 3.0 , no jm:amento pm:o e simples á ca;rta 

p
01

15
. ltuctqual p1·estado em Vieru1a ele Austria a 4 de outubro ele 1826; 4.o, no contrato de es

ao lsacs que cclcbi•ou em a côrte ele Vierma com sua sobrinha, no qual a r econhece, assim como 
e 23cnhor D. PeclTo, por legítimos reis ele Portt1g~l; 5.0 , nas conf~rencias _de \_'ienna ele JS, 20 
irm. ele outubro rle 1827, em que promctteu e ass1gnou uma pm:fmta obed1enc1a a seu augusto 
de f'0 co~o legitimo r ei ele Portugal; 6.0

, na carta escripta aos dignos pa.vea elo reino, de 25 
sua fiíhl'e iro ele 1827, na qua:l faz igual reconhecimento da soberania clq senhor D. Pedro e de 
reino. a i 7.o, na ,carta ele 19 ele outubro de 1827 á infanta D. Iza:bel Ma.ria, então r egente elo 
este , e, finalmente, uo juramento por elle prestado perante as côrtes gemc15 cl~ nação. Todo;;~ 

s docmnentos se acham copiados na obrn. Inju8ta acclamação, .aonelc poclem·ser consultados 
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algLun a ser ob edecido p elos portuguezes, m~ito mais vendo-se por isto, e pelo 
maw que ha·;ia antececlido, qLte elle animava e dirigia a conspiração que preten
dia acclamal-o r ei, e que esse d ereto de 3 de maio já não tinha outro objecto 
senão procurar um titulo ou pretexto á usurpação da corôa. A nação, não podendo 
já deixar illudir-sc, dividiu-se . Uma parte inter essada no poder absoluto , porque 
'o era ma manutenção elos abusos e dos privilegios,'trahiRdo os jtu"amentos de fide
lidade e obediencia por ella prestados ao senhor D . P erlro IV; acclamou e reao
nheceu 1·ei ao infante D . Miguel; a outra parte ela nação, e at é a mais numerosa, 
porque a sentença confessa que era composta ele quatro províncias do r eino-, 
sendo ellas unicamente seis, permaneceu fiel aos seus juramentos e obeeliencia, e 
correu mesmo ás armas para os sustentar, como era obrigada . Quem são, pois, os 
reb eldes? Os que continuaram na obediencia e ficleliclacle ao r ei, que tinham ju
rado, ou aqaeHes que, faltando a ella e aos seus juramentos, lhe usurparam a co
rôa ? A resposta .é facil, e com ella a classificação da sentença, quando imputa aos · 
que foram fieis o crim e ele r ebellião, e por elle os conclemna <'L morte, como se 
elles tiv-essem algum dia prestado jm·amento de ficlelielacle a D. Miguel, ou o ti
vessem !reconhecido seu r ei, sem o que não póde dar-se rebellião. E ste é que é o 
verdadeiro esta do ela questão; mas os juizes tremem ele o apresentar e el e ser 
obrigados a fallar no.s direitos do senhor D . P edro . IV e ela senhora D. ·Maria li, 
pelo que nenhuma menção fiz er am de taes circumstancias no prologo judiciario 
ou narração elo acto ela accusação des tinado a servir ele introelucção ao s factos par
ticulares, que só deviam faz er a materia da .accusação. 

Como esta sonhada ~· ebellião é a base ele todas as sentenças ela alçada , e dos 
assassínios -legaes que ella já tem feito e continúa a fazer, nós cla.r emos aqui a in~ 
tegTa do manifesto ela junta elo P orto, quando ella se constituiu para manter _a 
auctoric1ac1e elo senhor D. Pedro IV, porque elle apresenta em um quadro mms 
extenso os motivos que deliberaram os portuguezes a separar-se elo infante D. Mi
g nel, ,e eleve servir por isso de justificação ao sett proceelimento i. 

Se em taes passos, quaes os que deu o infante D . lVIiguel c a sua facção re
gicicla , co:ntaclo.s :n.'aquelle manifesto ê publicos á face ele toda a Europa, .se não 
;reconhece a traição, a aleivosia, a r ebellião, e a usurpação ela corôa e poder so
ber ano, nós ignoTâmos que genero ele attentacl0s é preciso fazer para se tornar 
.culpado de taes crimes ; portanto, conchúmos qHe a r ebellião e traição esUt só da 
parte de D. Miguel, de seus cum.plices e juizes, e que os homens por elles accu
saclos ele r ebeldes são os unieos que n' esta crise foram fieis á legitimidade e aos 
seus jm·amentos de fidelidade ao legitimo r ei . 

P ela destruição e cassação das instituições politicas de Portugal, e pela usur
pação ela corô,a,, :fico~ .como já clissemos., a nação cliviclicl a em dua.s partes, uma 
composta das pess.oas que se mantiveram fi.eis na _ obecliencia que haviam jmaclo 
ao seu legitimo r ei, e ·otttra que, t rahindo esses juramentos, proclamou um novo 
:rei; ambas estas partes ela nação se declararam mutu.,'l!mente a guerra. Os portL~
guezes, que segU:iam as partes do senhor D. P ech·o IV, se fizessem alguns pn
sioneir.os, exa -co:nforme ao direito publico e das gentes manclal-.os effecti vamente 
justiçar~ porque puniam homens .que tinham tnLhiclo .os seus juramentos de :fià.e
liclade, e r ec.on11eciclo e prestado obecliencia a out1:o r ei, que escolheram e acçl.a
maram de sua li.vr e v.ontade, estando ainda vivo o primeiro ; mas os prisioneiros 
feitos por D. lYiiguel, a quem elles nã0 tinb'am jurado obeclieneia n em ficl.eliclacle, 
como podiam ser puníclos ele r eb eldes a uma auctoriclacle q1.1e elles nunca haviam 
r econhecido? 2 As c.ondenmaCif(ies , portanto, pela aiçada elo P or to não poclem ser 
con~icleracl::ts senão como outros tantos assassínios legaes, commetticlos por au
ctonclades ele facto, e EJUe n 'esta occasião clispun.ham ·desgnuçadam ente cb força. 

L Oroitt~-se, J?Or_j ~ es~Qr p11blicad~ no tomo r<v, pa.g. 591. . . 
2 ~sto sao prmcrp10s mcontes~avers ; mas qual t~m sido o resultado? Uns,. mesmo no c~lor. 

da acçao e do fogo, estendem a rraao aos O litros, e af!:i·ontam até a morte pai·a .l'b.e.s salvar a vrda, 
como :fizeram os pprtuguezes fieis 1?-a Terceira a homens que j á levavam juizes, algozes e for
cas para os enforcar quando vcnClclos.; o:S out ros armam-lhes em Lisboa e Porto infundadas 
accusaç,ões, arrancam-lhes a viela em fogt~eiras e forcas, e .estendem sua raiva sa11ha e fnro:v 
até aos que se acham ausentes, havendo-os por banidos., e comvidando o povo pm~a os nutta1' ! ! ! 
Eis a di tferençn. elos homens livres aos vis escrayos. 
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N e~ esta é só a censma de direito publico universal a tn,l respeito, é tambem i1J 
p~ahca seguida por todas ?>S nações ; nós a1Jontaremos um exemplo ela propria na
~a? aonde estamos e escrevemos estas annotações . Q.uanclo Luiz XVIII, em 1814, 
01 collocado pelos alliaclos no throno ele França, os generaes Cambronne e Druot, 

suppNosto que fi:ancezes, não quizeram prestar-lhe obecliencia, e acompanharam Na
poleao lJGtra a ilha de Elba. Desembarcando este no 1.0 ele março ele 1815 em Ca
nas, elles o acompanharam tambem, entraram com elle em París, e fizeraiiJ- a 
guerra aos Bom·bons . Presos depois ela batalha ele Waterloo fornm pelos minis
~·os·~~le Ltúz XVIII mandados julgar em conselho ele guerra p"elo crime ele re
l elliao contra a França e seu rei, porque esta era tambem em França a epocha 
~as perseguições ; mas ambos foram absolvidos com o fundamento ele que, n2:o. 
encl? reconhecido a Luiz XVIII como rei ele França, não podia o facto ele ter.em 

;:~·lllclo cont~·a elle o partido elo homem q~e· reco~eciam p01: seu ~·ei e im.peracl0r, 
zel-os cons1elerar como rebeldes . E estarao em cucumstanmas clJfferentes os que 

:: Po1:t~1gal não qtúzeram reconhecer um rei usurpador, e seguindo as partes elo 
.
1 leg1tímo fizeram a guerra a D. Miguel? A sentença, porém, que annotâmos, 

~·~.nela sobre este mesmo objecto clobra de injustiça., por não estarem em seu poeler 
:; réus por ella conclemnaclos, mas ausentes de Portugal em clifferent.es paizes' . 

l Os 'romanos tinham por maxima inalteravel, que um ausente não }Joclia clefen
~ er-se: Ne qtbis absens puniatzw; et hoc ju1·e tbti?mw; ne absentes damnentzt7'; neque 
tnattd1ta pcwte quemquam damncwe ceq_ttitatis 1•atio pcttitzw·. Procura o culpado, fa
ze-o prender, mas se o nKo tens em teu poder não o conden.mes antecipadamente· 
:e~ o ouvir. _Nã~ comec,e~ pelo clesh:onrar e perder; é melhor suspender um acto 
. ~utv?co ele JUstiça, que em verclacle nada vale, elo que exp0res-te a fazer uma 
111Justtça. Tal era o espírito ela jm·ispruclencia romana; mas os juizes ela alçada, 
~sses. ~nistros cruei~ do fu~·or ele ~ - Miguel, ven~o que a obse.rvar-se esta regra 
e clwetto romano nao pocl1am satisfazer suas vmganças particulares, e que os 

ausentes, se não fossem conclemnaclos em seu corp0, não pocliam tambem ser con
~scaclos e despojados de seus bens, o que era uma desgraça para elles 1 e para o 
~co 2, foram clesenterrar ele entre as praticas violentas elo direito feudal a ma

:X:tma ele que ninguem podia pela fugida declinar- a jurisclicção ele seu senhor, e· 
a ontra ele que quem confisca o corpo, confisca os bens, e fizeram tambem. o pror 
?esso ás pessoas que s~ achavam ausentes . N'estes processos vão sempJle OS· réus 
Iu~lefezos em crimes políticos, porque sendo um axioma de direito portuguez cri-
1Utnal1 que ninguem pócle ser ouvido em processo crime sem estar preso, segm·o· lll afiançado, e não se conceclenclo estes seguros ou fianças senão em os crimes 
ev

1
es, mas nunca em crimes 'políticos, mmca os réus ausentes poqem nomear advo

gac.o que os clefenda. A ninguem é então permi.tticlo alevmtar a voz em seu fa
vor. Os paes, os filhos, as esposas, os irmãos não são aclmitticlos a sustentar que 
a accnsaçào é .injusta ou não está provada; quando muito nomeia-se p7'0 fm·ma um 
curador escolhido cl'entre os advogados menos distinctos ela cidade aonde se faz o 

.Processo, o qual, privado elas infoi·mações particulares elos réus sobre os factos ele 
q;t.le são accusaclos, e sempre suspeitoso ele que uma clefeza livre · lhe acarrete a 
~esma perseguição elos réus, reduz a clefeza a logares commlms e ele nenhuma 
llllportaucia, pedindo a absolviçao dos réus como uma esmola e caridade, mas 
~1unlica, como um direito, porque têem medo ele sustentar que é virtude ou acção 
tnc fferente o que os algozes chamam crime, ele maneira que a conclemnação é 
~~Jre infallivel; e é cl'esta maneira que os portuguezes que for~m ao Porto no 
eua~t) supposto que ausentes, foram conelemnaclos pelos juizes ela alçada, por 

um. tnbunal ele excepção, sem defeza alguma de sua parte. 
Os nossos reis em mais ele um acto ele côrtes prometteram solemnemente aos 

Pt O'Vos de lhés fazer administrar justiça boa e leal por tribunaes fixos, permanen-
es e reg· I · fi · · u ares, em que os mesmos povos ttvessem COIT ança por verem os Jmzes 

qu 
1 

Todas as despezas da alçada sáem em Portugal dos bens dos conclemnados, o que faz
e :empre .haja réus, e elos ri(Jos. 

llla 1 .Os rers tnmbem quizeram ter parte nos despojos dos réus condcmnados; e é por isso que 
POJ.'nc aran~ applicar os _ben_s c~'~stes .para o seu íisc~ e camara real. .Que verg-onha! Eis-aqni 

que lMO servem as mstitmçoes hberaes, que bamnwu ela superfimc ela terra tacs horrores, 
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todos os dias, e com os quaes estivessem a coberto dos perigos que corriam c~m 
alçadas, commissarios e juizes de excepção, que e?'am) diziam esS<?S mesmos_ rew, 
os nwis pe1·i,qosos de todos . Mas os governos despoticos, e com elles D. lVhguel, 
não querem elas cousas antigas do reino senão o que lhes póde pretextar a usur
pação e irregularidades i o seu primeiro cuidado. é substituir a arbitrariedade ás 
leis. Não se ·deixa a estas o cuidado de vingar .a harmonia social perttúbada por 
crimes políticos, muda-se a ordem das jurisdicções, declara-se guerra áfJ opiniõ.es, 
aos gestos, aos pensamentos, p1·oclimm~se juizes de um lJ.artido e opinião contr~
ria á elos réus, violenta-se"lhes, ou clirig'e-se=lhes a consciencia, dispensam-se for
mulas, abreviam-se prasos, e, como se n~o quer justiçn, mas só confiscações e san
gue, nomeia-m-se tribunaes especiaes e criam-se alçadas para jn.lgar esses crime~. 
Quanto mais abundam os processos em que os governos são interessados, mms 
convem não privar os tribunaes ordinarios do conhecimento d'.esses processos, 
lJara nr:o vireín ~s leis pen:;tes a receber uma extensão contraria aos seus fins, e 
fóra da esphera das suas attribnições i mas é isto mesmo o que então se quer, e 
pqr isso, não obstante haver em LisbtJa e Porto clnas relações, destinadas por seus 
regimentoS a conhecerem de todos OS crimes, OS de lesa-magestacle COmlJrehen
didos, pai~a que a justiça poP,esse obrar ein logM· da politica, e regular-se por mo
tivos tirados da espberbt elos governos, nomeou-se a aJ.çàcla do P01·to, composta 
toda ele juizes conhecidos pelti. süa ferocidade, ignorancia; e pouca limpeza de 
mrio.s, os quaes, descendo ela cacleii'à ela justiÇa au campo elos partidos, proferirwm 
o seguinte accordão t. 

Notas á all[1.dicla !'õentença 

(1) O infante D. Miguel fez a viagem de Vienna c1e 1\üstl~ia para Lisboa, como 
é costume fazer-se ; nada houve n' eUa que podesse attribuir-se a milagre. Mila
g1·e, se O houve, foi em elle ser nomel'.dO regente, e estai· ainda Vivo, quando pelo 
barbaro assassínio elo marquez ele Loulé, perpetrado no proprio palacio elo rei em 
Salvaterrtt, e pelo horroroso crime d~ lesa-magest~tde cummetticlo no dia 30 de 
ab1'il t~e 1824, clevia ter acaba~o .seus dias ele outra maneira, como vassallo, que 
era, d'essa mesma magestacle, a quem tão atrozmente offencleu, prenclendo-a em 
seu p~i.lacio, exetcehclo actos de soberania, que lhe não competia, e pretendendo, 
já então pela segunda vez, üsurpar-lhe a corôa. 

(2) Começam ti.qüi as g;eneralidacles ela sentença. Tudo n'ella é vago e incerto . 
Quem eram esses poi'tugttezes degenei'ados e desleaes a quem a sentença bz um 
crime ele haverem n'esta epocha stl.íclo ele Portugal? Muitas pessoas então saíram 
cl'aque,llt:l reino; ·que não foram no Belfas't ao Porto, ·e oútras foram n'este barco 
ele vapol' tj_~te não haviam saído n'esta epocha ele Portugal·, e até outl·os que ha
viam deixado o reino por ordem do govBrno; no numero cl'aquelles entm o mar
qnez rle Palmella, o concle ele Calhariz, João Carlos ele Saldanha, o barão de Ren
clufe, D. Alexaüdr•e de Sousa, João ela Costa. Xavier e Francisco Zacharias, os 
quaes todos se ach~vam um Londres antes dg infante chegar a: Portugatl i e no 
numero cl'estes Rodi'igo Pinto Pizarro i logo é 'uma clesafómda mentira ass~verar. 
a s·entença que elles saíram elo i'e1no immediatarnemte à miraculosa restituição ele 
D. Miguel, e atroz barbâridacle não só fa:?Jer os elo Beifast responsaveis por factos 
que lhes são alheios, como a saída elo reino elos que n~o foram n'elle, mas tam
bem accusar os que já estavam em Inglaterra por outi1os int>tivos de terem saído 

· ele Portugal depois · da cheg·acla do infunte, a quem, ainclu. então regente, já a sen
tença dá o titluo de magestacle contra as leis do reino. Eis-aqui as provas e os 
fundamentos com que em Pol'tugal se dão sentenças ele morte. · . 

(3) Estas expressões podiam ~offrer- se elo alto elo pttlpito em uma oração sa
gra~a, em um~ ~entença m:imi,nal ~ão i~proprias) e só fol·am eln)_:>i.'egaclas com a pre
me~ltacla mal~ma de fas.cmal· e llluchr o povo com estes palavrões, que, qua:n~o 
multo, SÓ designam O dwbo, palavta qtte e privatiYa das sentenças da inquisiçao 
relig~Y. · 

( 4) Se nada ha a esperar da recticlãn dos juizes, quando a política tem invadido 

1 É o que se lê a pag. 521, e por isso sómente trl.1l1screvemos aq1ú as respectivas 1.1l1DO~a
ções. Pertence tambem á penna do bacharel Lopes Rocha, com excepção da referencia bibho
graphica, tudo quanto está em typo miuclo (ignal a este) desde pag. 545 até 549. 
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o sanctuar~o da justiça, que acontecerá quando esses mesmos juizes se tornam 
até. ~as. sentenças, poT opiniões políticas, os vis e abj ectos ~duladores do l)oder? 
FNellCisstma a regencia de D. Miguel! Felicíssima a r egencia do pmjurio, da trai
çao, ela .aleivosia, ela usurpação ela corôa, ela aniquilação das instituições políticas 
ela .naç~o ! Felicíssima a regencia das proscripções1 elos sequestras, das prisões 
arb1tra~·1as, elas fogueiras e das forcas! Felicíssima a regencia que tem feito de 
um ~a1z r eputado o p~rais o elo munclo um deserto ela Siberia! F elicíssima a Te
geneta que protegeu a anarchia, os tumultos, os roubos e as ·mortes! Felicíssima 
a. regencia que encheu o r eino de fom e e de miseria! Eis os juizes, ou antes os 
Vls ~ssassi?-os que o Tiberio portuguez armou com. a espada da lei. 

· (b) Muttas causas se assignam n'este paragrapho á saída elo reino elos taes de-
gener~dos e desleaes portuguezes . Primeira, a tentação do diabo, nas palavras 
((con~Itados pelo maligno espírito da soberba e ambição». Esta, se é punível, é só 
no .chabo, nos tentados não ; aliás temos a heresia ele que Jesus Christo tamb em 
é chgno de castigo, porque tambem foi tent.:'1do no horto. Segunda, odio á real 
pessoa elo infante. Exeede.a caridade cl1Tistã o preceito de amar um assassino, 11m 
tlsur~)ac1or, um parricicla, e por isso não vemos o crime. T erceira, o verem na re
genCla ele D . Miguel o annuncio ela nullidacle que os esperava, e taJvez o seu 
prox.imo castigo. Mas aqui apenas encontrâmos }Jrudencia da parte dos· que fogem. 
Qt~arta, fin~hnente, a premeclitada malícia ele inculca.1· <l.s nações estrangeiras a 
ext.stencia ele uma perseguição imminente. Isto não está provado ; mas quando o 
estrvesse teriam elles ip_culcaclo uma falsidade? Seria isso um crime? Qu~ tinham 
os. portuguezes a espera1· elo reputado assassino elo marquez de Loulé, do· filho 
mtmoso ela rainha , e elo quadrilheiro e carcereiro ele seu proprio pae? Não tem 
p. Miguel verificado que essa perseguição estava imminente? Não têem os factos 

.J~lstificaelo o , que só então era uma presumpção, mas presumpção bem · fundada? 
E motavel a contmdicção dos juizes n 'este paragrapho. Elles asseveram primeiro 
q~te os portuguezes saíram elo r eino para evitar a nullidade a q1.te iam ser r eclu
z:dos, e os castigos que cleviam esperar, e logo depois-, esquecendo-se elo que ha
'Vlam dito, affirmam que quem os fez saír fôra a premeditada fnalicia de inculcar 
ás nações estrangeiras a existencia ele uma perseg·nição imminente l ! ! Os primei
ros motivos ainda podiam obrigar alguem a deixar patt·ia, mulher, paes, filhos, 
Parentes e bens; os segundos motivos a pessoa alguma. 

(6) Esta benignidade ele acolhimento consistiu em lhes tirar os empregos civis 
e militares que elles tinham, em lhes sequestrar seus bens patrimoniaes, em os 
metter em masmorras sem attenção a sexo nem a idade, e depois em os mandar 
enforcar e queimar. Que tal ·é o acolhimento e. benignidade? E chamam-lhe sobe
rano e real! Será, mas só dos N eros, elos Tiberios, elos Caligulas, dos Caracállas 
e de D. lYiiguel, que vale todos elles . 

(7) A q1.ú temos corresponclencias apprehencliclas, combinação e certeza de fa
ctos que produziram uma evidencia; mas qua.es eram essas corresponclencias, por 
q.uem escTiptas , e a quem dirigidas? Quaes ·eram os factos certos, illOtOl'ÍOs e coin
cr~entes, qpe serviram ele base á combiuação, e que procluziram essa inculcada 
ev1clencia? A sentençru não o €liz, e entretanto cumpria-lhe o clizel-o, não só por 
preceito da lei, que em tocla a pa.rte elo munclo oTelena aos julgadores concebam 
as sentenças em termos claros e cleterminaclos, evit:'tnclo generalidades sempre in- I 

concludentes, mas porque, podendo essas sentenças ser embargadas pelos réus, i estes competia o direito ele analysar essas cmTeSJJOnclencias, pesar as suas pa-
av:as, e fazer r ecatir· a st~a itnptúaç·ão unicamente sobre os seus auctores ; con;t

petta-lhes tambem o direito ele examinar a r ealidacle cl 'esses fact'os, a sua impor
tancia e ligações, e até o outro ele ver e examinar se da combinação cl'esses factos d CGrresponclencias resultava essa evicl encia que os juizes apresentam como meio 

e 1n·ova e fundamento elo seu julgado. · 
(8) Já que a sentença, na qual tudo são estllclaclas generailiclacles, não enumera 

estas luminosas e paternaes providencias, nós o faremos. Primeiramente sua al
!eza compoz::' o seu ministerio elos mai s exaltaclqs absolutistas que tinha a naçao, 
Já. conhecidos por sua servil complacencia aos 1·ebelcles . Em segundo logar desti
tnllt ele toclos os empreg·os ele publica administração aqnelles que se tinham mos-
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traclo firmes na obccliencia ao senhor D. Pedro IV e nas instituições que elle havia 
outorgado á nação, e isto pal'a confiar esses mesmos empregos de mãos tão ptUaS 
como as elo chefe elo governo e as elos seus ministros ; ele fórma que a rebeldia 
foi proclan1ada como uma virtude nacional, como uma maxima religiosa, como l~ 
brazão de fidalguia e como o heroismo de :fidelidade. Foi a terceira prQvidencia a 
portaria elo ministro elas justiças Castro elo Rio, ele 18 ele março, ao intendente d.e 
policia Bastos, para este o informar quaes eram os ministros territoriaes qtte. ti
nham procedido «contra or; amigos ela realeza e ela pessoa ele sua alteza:ll, a fim 
ele os fazer experimentar tbd<? o rigor ela lei, e «OS effeitos terríveis ela justiça de 
sua altezall. Foi a quarta providencia a ordem elo clia elo ministro ela guerra, conde 
elo Rio PaTelo, recommenda,nclo ao exercito a mesma lealdade que mostní.ra em 30 
de abril ele 1824, isto é, que estivesse prompto a rebellar-se cont·ra o senhor 
D . Pedro IV, assim como já o havia feito n'aquelle memoravd dia contra o se
nhor D - João VI. Foi a qlúnta providencia a clestituição de tdclos os generaes, , 
commandantes de corpos e offic.iaes do exercito, que se tinham distinguido por 
seu caracter, valor e lealdade, pondo em seu lagar os que se tinham manchado 
com o crime de 1~ebellião, ou tinham sido expulsos do mesmo exercito por sua n:u't 
conducta, fraqueza e roubos _ Foi a sexta prohibir que se tocasse o hymno cànsti
tuciomul composto por el-rei D. Peclro. Foi a setima approvar sua alteza com a 
sua presença na igreja ele Santo Antonio U.a Sé os sediciosor; gritos com que o 
padre Macedo o saudou re~ absoluto do pulpito da mesma igreja, no Te Deum qne 
ahi se cantou pela sua cheg·acla a PortugaL Foi a oita'va :p:1anelar-se por Jorio dos 
Santos, crendo do paço, assalariar a canalha para no largo ela Ajuda dar morras 
ao senhbr D. Pedto lV e á constituição, e vivas a D . Miguel I,. insultando e ape
drejando todas as pessoas que eram suspeitas de :6c1eliclacle . . Foi a nona provi
dencia a dissolução das côrtes por decreto de 13 ele março; e a decima, fina.Imente, 
o decreto ele 3 de maio, convocando as extinctas côrtes velhas. · 

(9) Isto é a mais escandalosa e clescaracla mentira que se tem profericlo eJ!l 
sentenças criminaes _ As representações que algumas das camaras elo reino din
giram a sua alteza, peclinclo-lhe que se acclamasse rei, não foram filhas ele sua 
vontacle, mas em consequencia dé coacção da parte do ministerio e ela força ar~ 
mada_ ·O ministro do reino, Leite de Barros, fez ex.pedir a todas as camaras as 
iustrucções seguintes: Que ellas deviam snpplicar a sua alteza: 1. 01 que, atten
dendo ao voto geral da nação e aos interesses dos povos, se dignasse eleclar~w 
legitimo rei d'estes reinos e seu natmal successor; 2_0

, a abolição das novas i~
·stitlúções por serem contrarias aos fórbs ela nação, destructivas ele seu pacto pn
morc1ial; e filhas da mesma facção democratica que em 1820 usm]JOU a sobera
nia. Os gener~es elas províncias escreveram assim aos presidentes elas cama.ras : 
«lll_mo sr-- Sabendo com certeza, que algmnas camaras do reino têem dirigido 
a stta alteza real. o senhor infante D - Miguel uma representação ou solicitação, 
em que pedem a sua alteza: se acclame rei , e cujos princípios são os que vão 
transcriptos no papel inclus'O (era uma copia das instrucções da secretaria de es
tado dos negocias do reino acima transcriptas), apresso-me a prevenir de quanto 
fica referido a camara de_ . _, pois estou bem certo que gostosa não perderá um 
momento, a que as suas idéas e sentimentos realistas, bem como de tocla a po
voação, se inclina, ·e que absolutamente concorrerá para a felicidade da nação na 
entrega a sua alteza real o senhor infante D. Miguel de seus inauferiveis direitos 
~í c?rôa cl'estes' reinos)). E até a Gctzeta ele gove?·no> n. 0 163, publicou as mesmas 
msmuaçõNes_ E como é então que os jüizes da alçada, sabendo de toclas esta,s m.a
nobras tao bem como nós se atreveram a escrever em uma sentença que as re· 
p~·esentações das camaras ':foram o resultado de sua vontade e proprio voto? R:i
clwulum est taões CO??jinge?·e cau-B'ás. 

(10) Este senado cb .camara de Lisboa nã~ se coutenton ele pedir a D. lVli
gu.el qne se declarasse re1; no memoravel dia 26 de ·abril tendo feit0 ajuntar no 
Terreiro do Paço lms poucos de homens da in:fima gentalha, proclamou rei o in
fante, e lavrou auto d'essa 'aecla.mação. A consideu:a:ção q_ue se deve dar a este 
irregulãr procedimento está até no decreto elo proprio infante d~ 25 de abril ; é 
cllc elo teor seguinte : << Te11do-mc_ sido prcse11te ·a representação que em data de 
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h?je fez subir á minha augllsta presença o senado ele Lisboa, como representante 
cl esta nobre e sempre leal cidade : sou servido r esponder-lhe que, exigindo a mi
nha propria dignidade e a honra da nação portugueza que objectos tão graves, 
como o que faz o assumpto da referida representação, sejam tratados pelos meios . 
legaes que estabelecem as leis ftmdamentaes ela monarchia., e n:ão pelct manei?·a 
tl.tmtdtuosa que infelizmente teve logar no anno ele 1820, tenho por certo que o 
senado e • os honrados habitantes cl'esta ciclade, depois ele haverem representado 
nos termbs que sómente lhes cumpria, clarão ao mundo e á posteriç1ade mais _uma 
prova da sua fidelidade, esporanclo tranqhillos em suas casas as ulteriores medidas; 
que s6 a mim pm·tence cla1·» . Parece incrível que depois cl'este decreto ainda houves
s~m em Portugal juizes que se animassem a fa1lar com louvor na tal representa
çao do senado. 

(11) Que auetericlacle tinham as oamaràs elo r eino para se entremetterem em 
t~es negocios? Todos os corpos moraes, que têem existenoia legal em Portugal, 
teem tambem marcada em seus regimentos a esphera das suas ·attribuições . E 
ao~de é que n@ regimento do senaclo ela camara ele Lisboa, ou no cbs camaras elo 
~emo, se lhes permitte a menor ingerencia nas questões ela successão elo Teino ou 

a nomeação ele rei? E lias nunca foràm r eputadas representantes dos povos ele 
seus cUstrictos, e tanto que até nos negocias ele sua particular economia para po
derem tomar alguma resolução valida, são obrigadas, não só a convocar e buvir o 
clero, nobreza e povo; isto é, todos os habitantés do districto, mas a pedir a con
fu·mação elo que assim accordarem ao tribunal do clesembai·go elo paço, ou ao cor
regedor da comarca oo.riforme a natLu·eza Jo negocio, sem o que essa decisão 
não é valida. ' . 

(12) A carta constitucional da monarchia portugueza; 0t1torgada pelo senhor 
D. Pedro IV, legitimo rei de Portugal, foi solemnemente jmada e acceitada por 
to~a a nação aos 31 ele julho de 1826, e pouco depois I'atificada esta acceitação 
e Juramento pelos dignos pares do reino e senhores deputados da ·nação portu
gneza. Estes é que eram os legítimos estados elo 1;eino, por serem os tru.icos que 
a nação, ele accorclo com o seu legitimo rei, aclmittiu,, Teconheceu e jurou manter 
e conservar; e elles é que fica1'am c·onstituind.o a verdadeira e unica representa
Ç~0 nacional. Desde então ficaram por esse acto solemne abolidas ele facto e ele 
drr~ito as cô.tes velhas chamadas de Lamego, e quaesquer leis, usos e costumes 
an.~rgos que não se achassem renovados no i1ovo pacto soci~l. Como podia ser, 
Po.rs, ele rasão e justiça convocar esses velhos tres estados jà extinctos e pros
cnptos ? 

. (13) Em todas as palaVl·as cl'esta sentença7 em logar da impassibilidade e di
gn.rdacle, que eleve caracterisar os j túzes, não apparece senão o espírito de partido 
e a. visível paixão clEJ O(lio e ele rancor, que lhes dirigiu a mão contra os.réus. No 
~·ecr.nto da ju.stiça só deve entrar a lei e os factos prevenidos pela lei. E o logar 
da lJnpassibilidade. A porta deve ser fechacld a todas as forças que a preten~em 
arrombar. Se os juizes se deixam arrastar pelas paixões e espírito de pal'tlclo, 
ln.t~o el! e:'3 .esquecem ~ sua condição, abandonam a bussola legal, que unicamente 
c ~vra clrngil-o·s, collocam o homem no mesmo ponto em que só se procurava o 
cnme, e ele meres executores ela lei, que unicamente são; tornam-se os algozes e 
08 assassinos da sociedade em que vivem. . 
l (14) Continuam as generalidades da sentença. Ora, não está saltando aos olhos 
c e todos, que estes juizes, tão empenhados como se mostram em fazer criminosos 
08 réus, se tivessem a menor prov·a ele algum facto, que demonstrasse .terem os 
~esmos r éus impedido a retmião elos tres estados, o apresentariam até revestido 
c. e todas as suas mais pequenas circumstancias? Porque não dizem elles quaes fo 
l am. e~sas tramas e machinações? Porque não fazem passar com a exposição d'ellas 
a?s lertores essa convicção que elles affectam? A rasão é clara: não tinham um 
so facto qHe }JOclessem deduzir, e por isso se apegaram ao carunchoso bordão elas 
generalidades . ' 
D (1?) Confessâmos ingenuamente que não sabemos ele onde provenha ao infante . 
t · l\lbg~1el esta grandeza illimit.'lda e esta providencia paternal, em ,que a sen-
ença cl1z estavam esperançadas todas as classes elo reino . Quanto ãlgrandeza, 
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pondo ele parte o dizer-se elle filho do senhor D. João VI, que grandeza adquiÍ 
rida podia conservar um homem sem outra educação alem ela que recebeu dos la
caios ela casH real, e que não viveu em tempo algum senão com toureadores e com 

· os carniceiros elo campo cl~ Sant' Anna, entre os quaes se distinguia por todos os 
vicio~ e por todos os crimes? Quanto ao amor por seus vassallos, ç>u á sua pa
ternal provide:Ilci'a, nada dizemos, porque a histoTia criminosa ele sua viela, seus 
assassínios, seus attentaclos contra seu proprio pae e irmãs, e o que a nação pm·-

. tugueza lhe está soffrenelo, ele sobej o responde a esta vil e abjecta lisonja da sen-
~~ I 

(16) Isto é uma falsidade. A nação não recebeu o infante com alegria e festas; · 
ella não apresentou senão a 'silenciosa expressão ela desconfiança em que a tinham 
posto os precedentes da su~ viela. Se algumas festas de igreja, se fizeram, ffli em 
consequencia ele ordens mtu expressas, que para isso se deram pela secretaria ele 
e·staclo elos negocios do reino e pela policia; ordens que para produzirem o dese
jado effeito levavam recommenclação aos ministros criminaes ele não embaraçarem 
desordem alguma elo povo, e o deixarem expressar livremente o amor que tinham 
á real pessoa elo infante. E notavel,' entre outros, o aviso ela secretaria ele estado 
dos negocias da justiça ele 18 ele março de 1828 ao intendente geral da policia elo 
reino. 

(17) Se a sentença reconhece que não foram todos, porque não apresenta os 
nomes d'aquelles que o fizeram? Para que deixa pesar assim em grosso e eJ,ll ge· 
neraliclade esta arguição' sobre toelos? A sentença não tinha d'este facto prova al
guma, elle é unicamente fi lho ela supposiçiT.o elos juizes; convinha-lhes afeiar a con
clucta dos réus, e por isso gratuitamente ·o apresentaram nos termos vagos em que 
se acha. Que tal é o credo judicial elos algozes elo Porto ! Das bQas obras que fa
zem uns, sabíamos nós que participavam os outros, mas elas más só na côrte 
cliabolica de D. Miguel ! 

(18) A lisonja, a paixão e o espírito ele partido transluz em todas as palavras 
ela sentença. Quando se falia elos réus, clão-se-lhes sempre os epithetos affrontosos 
de degenerados, desleaes, insidiosps, ferozes, perfidos, execi·anclos, cletractores, 
perversos, parricidas, conspiradores, abominaveis, ingratos, etc. Quando se trata 
elo infante, só se encontram os nomes valoroso, fu·me, sabio, soberan:o, verclaclei
ramente real, illimitadamente grande, paternal, heroico, e até virtuoso. Desgra
çados réus entregu~s a taes juizes. 'Desgraçada humanidade quando o poder judi
cial se torna o vil aelulaclor do poder político; os seus feitos não podem ser senão 
monstros iguaes a esta senie11ça. · · 

(í 9) Que provas tiveram estes juizes anthropophagos ele que esses artigos publi
cados nas gazetas ele Londres fossem redigidos pelos portuguezes abi residentes, 
ou por elles mandados publicar? Todos elles são apresentados, ou como produc
ção propria elos reclactores, ou como artigos comrnunicados ele Lisboa, aonde toelo 
o mundo sabe que estes jornaes · têem empregados seus, mesmo inglezes, que lhes 
transmittem as noticias e artigos ' qne elles publicam. Attribuir portanto esses ar
tigos aos conhecidos auctores cl'elles, ou aos seus gerentes responsaveis, era uma 
operação logica; mas a quem :Ilào é reclactor, sem ter prova conclüclentissima em 
contrario, só pócle ser· funclamento de uma sentença ele morte dada pelos minis
tros ele D . Miguel. Ha em toda a Euro1Ja milhares ~le jornaes, toelos estes, á ex
cepção . ele uma duzia, que são conhecidos pelo.s seus principias absolutistas e 
~postohcos, trovejaram contra D. Miguel, sua crueldade, usurpação e aleivosia, e 
1~to mesmo em terras onde não estava llDl só portuguez; e então todos estes ar
tlg?s foram :nanclados publicar pelos viajantes do Belfast~ Que publicaram estes 
~rt1~os clos.Jornae~? Que D . MigLwl queria alevantar-se com o deposito que seu 
Irmao e . re1 lhe tmha confiado, que era um pmjuro, que ia usurpar a éorôa ~e 
sua sobrmha, que tinh~ clemitticlo de seus empregos to elos os magistracl'os e mili
tares honrados, e que tmha metticlo em horrorosas :r;nasmorras milhares ele homens 
e mul~ereB de todas as idades, etc .. Não eram isto factos publicas? Não o sabiam 
os halntantes de toda a Europa, e não tinham elles liberdade ele o dizerem e pu
blicarem? Era necessario que para isso fossem pedidos e rogados pelos portu
guezcs do Belfctst ?- Que miseravcl logica é a ela sentença. 

I 
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(20) Não ha nm só protesto que fo sse n' esta epocha feito em Londres pelos 
portuguezes ruhi r esidentes contra o in±~tnte D. l\1iguel. O que ha unicamente é 
u;na nota elo marquez ele P àlmella ao conele DucUey, na qual o marquez diz t ão 
somente : «Que o teor e a formula do decreto ele 3 · ele maio, que lhe foi official
mente r emettido p elo infante D. Miguel, não lhe permittinclo illuclir-se mais t empo 

. sobre a natureza elo s successos ele Portugal, em que não podia tomax parte al
gum~ sem faltar ao jura:mento ele :licleliclacle que tinha prestado a sua magestade 
el-rm D. P edro IV, a seus legítimos successores e á carta constitucional, outor
gada pelo mesmo senhor á nação portuguezá, não lhe restava outro partido a to-· 
ma~· senão o ele deixar ele se · considerar ma.nelatario elo governo, que actualmente 
r egta · em P01tugal, até que poclesse receber as orcl ens que ía ~olicitar clirecta
m~~te cl~ el-r ei seu amo, a quem dava parte cl'esta r esolução » .. E constante, e o 
llllmsterw ele D. Miguel o sabe perfeitamente, que até ao dia 23 de maio, em que 
0 marquez de Palmella se julgou obrigado a escr ever ao conde D uclley aquella 
bo~a~ longe ele emp e,cet o governo de D. Miguel, até com excesso elas suas attri
' ll190es como embaixador, o tinha constantemente acon selhaelo a seguir em tudo 

.as mstrucções e ordens ele seu irmão e r ei, em nome de quem o mesmo infante 
go.v~rnava. D esde este momento, em que elle viu atacada e destruída a consti
~1Çao elo estaclo, e conheceu que se ja usurpar a corôa, ·n enhum outro r ecurso 
l e r~stava senão o declarar, como fez, que já não era o manclatario do governo 
c e. L1sboa, até r eceber ordens ele seu amo e r ei o senhor D . Peclro IV, a quem 
1llllcamente r epresentava em Londres . E ste }Jasso elo marquez de Palmella é exa
ctamente o mesmo qüe der am todos os ministros elas nações da Europa que se 
achavam acreclitaelos perante o governo elo senhor D. P edro IV, a quem unica
n~ente r econheciam como r e1, pois que todos elles, não só cessaram as suas fLmc
çoes, mas arté se retiraram ele Lisboa; ele maneira que n 'est e sentido se faz ap 
marquez de Palmella um crime d 'aquillo mesmo que tocl os os governos ela E tuopa 
l~varam em conta aos seus ministros, como ·um bom serviço. Bem :liz.era.m os mi
lll.stros d~Ls nações estrilngeiras em se r etirar de Lisboa depois de ter em cessado 
as suas fl.mcções c1iplomatieas ; se o não fiz essem, a ser em estes os princípios por 
que se administra e manda:.aclministrar justiça em Portugal, nenhuma duvida ti
nha D. Miguel ele os mandar processar; e aquelles juizes da alçada, que classifi
earam tal facto JJOr um crime, em os con clemnar, como fiz er am ao marqnez de 
Palmella , «a ser em levados c~ebaixo ele pregão com uma c:or.da ao· pescoço a al
guma elas praças publicas ele Lisboa ou Porto, para abi em um cadafalso tfio alto 
que pocl ess·e ser bem visto de todo o povo, clep ois de os enforcarem ponco a pouco 
fum a mesma corda torcicb com 1i!m arrocho, lhes cortarem as cabeças, queimar-

es os corpos », e acabar em o espectaculo d 'es te ~anquete cannibal, dado á Eu
ropa civili ~ada, pl'imeil'O << C01h a pTocissão das cinzas até ao mar, e depois com 
a ontra elas cabeças .espetadas em paus desde lVIathosinhos até ás praias do mesmo 
mar! !!JJ · · · 

(21) E quando elles o fizessem, o que não está provado, não tinham asseve
~aclo _uma ver~ade ? Nrl!o h,: eih P,.?rtugal um~ facção vi"'ngativ~, 9--ue tem espalbac1o 

eso1clens, n.unas, assolaçoes ? Nao é obra d es ta facçao a pnsao ele cr eanças ele 
menos .ele clois annos, ele mulher es ele todas as idades , de v~lhos octogenarios, e 
de. llla1s de doze mil pessoas, c1~j o 1mico crime era ser em fieis ao seu legitimo 
re1 ? Não é obra d 'esta facção vingativa a emigração de t:'l.ntos milhares de pes
s?as? Não é obra d 'esta facção o assassínio legal ele quantos portuguczes t êem 
Sido justiçados em ·Portugal ? Qu em fez queimar pelos vohmtarios i·ealistas casas 
e pov-oações inteiras ? Quem é a origem de tantos roubos e violencias praticados 
~?s caminhos, nas ruas e nas casas dos particulares ? Quem deu á alçada elo P orto 
lllstn~cções para conhecer ele tudo o que se havia feito em Port.uga:l de 1820 
Dm cli,:nte, que, se era cn me, tinha já sido p erdoado pela sab edoria do senhor 
: J o ao VI e do senlror D, P edro IV? Quem fez tudo isto sen ão essa facçã.9 . 

bmgativa, que ainda, agora es tá ex ercendo os seus ful'or es no desgraçado e mori-
l1ndo Portugal? . 

(22) 'Quaes foram essas ftuio sas machinacões e esses meios ? Será bastante 
em J!!tri sp~'tLclencia crimin?-l para imposição de ~pena a.incla a mais mínima o diz er 
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que um homem é assassipo, é ladrão, sem dizer a quem roubou ou matou? Como 
se compadece este procedimento da sentença com a doutrina de que é pTeciso ve
rificar ·pr.imeiro o corpo ele clelicto, o crime, para depois marchar elo facto para o 
seu auctor, elo crime-para o delinquente ? 

(23} Chama-lh'o, antes que t'o chamem, diz o clictado portuguez . Quem é que 
sãQ os rebeldes? Os que são fieis ao senhor D. Pedro IV, a quem r econheceram 
e juraram por seu r ei, ou aquelles que, faltando ao seu juramento, lhe negam obe
diencia, usm:pam·lhe a corôa, e acclamam outro? A r esposta é facil, e com ella 
a classificação da sentença do chefe ao governo e ele taes juizes . 

(24) Nenhum elos conclemnaelos por esta sentença fez ainda a guerra á sua 
pan·ia. Se foram ao Porto não foi para a hostilisar , foi para a r esgatar , elas mãos 
de um usurpaclor, ele um tyram1o e ele seus barbaros algozes; foi para a r esti
tuir ao seu legitimo r ei. Nenhum elos réu s r ecebeu elo usurpaelo throno de D. Mi
g uel b eneficios, honras ou grandezas; se isto t êem, elevem-o á legitimidade e n ão 
á usurpação; as cl 'esta são insignia,s elo crime e ela r ebellião . 

(25) A sentença não diz por que maneira consta elos autos, se é por testemu
nhas, se é ·por documentos, «que os r éus elo Beljcõst se achavam em perfeita com
binação e reciproca intelligencia com as pessoas que chama. conspü•adores r esi
dentes em Portugab, e nem ao menos acr escenta qnaes eram essas outras iguaes 
machinações, que elles os instigaram a pôr em pratica, nem os meios ele que se 
serviram para essa instigação, supposto que diga que elles foram varias. Os juizes 
quizeram que Portugal e a , Europa os acreditasse na fé de tão bons padrinhos 
que elles eram, e portanto esta vaga arguição, longe ele pesar sobre os réus, sÓ· 
prova a má vontade, paixão e calumnia elos juizes, fugindo sempre da narração 
e exposição simples àos factos parciaes, unicos que poel em constituir o crime e 
ser objecto de proceelimentos criminaes, para a esph era elas arguições geraes, 
sempre inconcludentes e inatt e:ridiveis ; mas é d'E(sta matneira que obra sempre 
a tyrannia. Não podendo achar o crime nos homens que ella teme, ella o vae pro
cmar po-r tocla a parte , para depois collocar n'elle os homens ; russim fez o cele
bre J efferies no processo de Sydney, e assim o fez o ministerio publico de Franç~ 
no processo p elos tumultos de 6 de junho de 1816; mas o nome de ambos fo1 
mandado á posteridade com o horror que merecia.' · 

(26) Aqui, ou ha mentira ela parte elos juizes, ou r efalsacla malícia; porque, ou 
taes corresponclencias não existem nos appensos, como é ele presumir ele elles as 
não transcreverem, e nem ao menos clizerem de quem e para quem e1•am; ou, se 
alguma existe é ella tão indirecta, tão inconcludente, e a. illação que tirar~m tão 
forçada, que não se atreveram a c.opiar as suas palavras, para se não conhecer a 
nenhuma importancia ela arguição, ou para que, em logar de pesar só sobre o seu 
auctor, pesasse sobre todos os r éus. Nós estamos persuadidos que taes correspon
clencias não ·existem, pois que, fazendo a sentença tanta bulha com a carta que 
attribue a João Carlos de Saldanha para o tenente Possollo lhe trazer um piloto ela 
barra elo Porto, não deixaria ele as publicar e transcrever, se ellas estivessem no 
processo. 

(27) Como é .que os réus, que se achavam em Londres, e que só souberam 
da convocação dos tres estados no dia 22 ele maio, a t empo que já a maior parte 
das eleições estavam feitas em Portugal, podiam em nove dias, que unicamente 
vão .á r euniãe d'elles, fo1:jar machinações, fazel-as chegar a Portugal, pol-as em 
pratica, e com ellas impeelir a retmião? Estes j :uizes n ão contavam ele certo conl 
a analyse da sentença. Faliam em g uerra civil! E quem ~ que a tem accendicl?? 
São aquelles C[Ue obraram positivamente para desfazer o legitimo governo ex~s
tente, ou aq~elle~ que pretendem que elle continue? São aquelles que continua
ram na obed1encul> e fideli.clade ao seu leo·itimo r ei ou aquelles que pe1jurara:ro, 
faJ~ara:m a essa obecliencia, nomea,ram tum~ltuariam~nte outro rei, e quizeram, pelo 
melO da força, ela persegtúção, e elas fogueiras obrigar os leaes e fi eis a sereDl 
tambem traidores ? 

(28) Os réus nunca reconhe.ceram a D . Miguel como r ei ele Portugal, e pol:
tanto nunca offencleram essa magestade que elle se arrogou; quando elles pa~·tl
ram de Lonch·es já elle nem r egente era, por ter ii.caclo Teclnziclo á classe de sun-
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ples particular desde que cassou as instituições políticas da monarchia, e excedeu 
0 mandato em virtude do qual governava. 
~ (29) A sentença confessa que da parte do marquez de Palmella havia preven

çoes contra o infante . Nós não d acreditfLmos, e até estamos persuadidos que o 
marquez é assaz generoso para lhe perdoar os males que elle lhe fez, elo que te
m(i)s uma prova nos obsequias dispendiosos que á sua custa lhe fez em Londres, 
e nos conselhos que lhe deu para elle segtúr as instrucções e ordens ele seu ir
mão, e por esta maneira vir a ser rei de Portugal, pelo casamento ele sua sobri
nha; 'mas quando essas prevenções ainda existissem, .a culpa era sem. duvida de 
que.m as tinha causado, prendendo-o no dia 30 ele abril a fim de ser morto em um 
P~übulo conjtmctámente com os outros presos, logo que o infante tivesse desthro
lUsaclo seu augusto pae, tambem n'esse mesmo dia preso em seu proprio palacio. 

(30) Em todas as monarchias, e principalmente nas mixtas, ou representati
vas, como a de Portugal, a nação está ele tal fórma identificada com o seu rei, 
que não pócle elle separar-se d'ella. O marquez de Palmella não era em Londres 
0 representante ele D. Miguel, porque este não .era rei; era o representante da 
U:ção portugueza e ele seu rei o senhor D . Pec1Fo IV. Tinha, é verdade, obriga
çao de obedecer its ordens do infante D . Miguel como regente elo reino emquanto 
ellas estivessem em harmonia com a carta constitucional, com a procmação de 
D. Miguel, pela qual governava, e com os direitos e soberania elo senhor D . Pe
c~·~ IV. Destn:úda a carta, excedida a procmação, e atacados os clireitos elo rei le
gtttmcO, era um crime ela par te elo marquez de Palmella continuar a obedecer a. 
um mero particular, ·qual ficou sendo o mesmo infa;nte; e por isso ao marquez. 
1lao restava outlro algum partido senão o ele unir-se áquell a parte ela nação, que 
se conservava fiel ao senhor D . Pedro IV, e que obedecia a quem governava em 
s~u nome; porc1ue d'esta parte ela nação que tinha rei legitimo, a quem reconhe
<lla e obedecia, é que elle er;:t. o representante é]ll Londres . O marquez não era 
encarregado de negocios, n.em ministro plenipotenciario , era embaixador, e estes. 
não repr~senta.m senão o rei . 

(iH) E a primeira vez que a sentença é um pouco mais clara, precisa e de
t-et:minada. Aqui temos o marqt1ez de Palmella arguido de todas as tramas e ma.,. 
c~mações que p1·ecedemrn o rompimento ele 16 ele maio na cidade do Porto. O:ra 
nao tendo elle conhecimento elo decreto ele 3 de maio senão no dia 22 de mai<:>-1 

não sabendo do rompimento do Porto senão no dia 3 ele junho, como a sente],lça 
co~fessa no § 6.0 , e tendo até ali em logar de tramas e machinações aconselhado 
0 Infanü~ para segtúr as instrucções e Ol:'clens de seu irmão e rei, como se póde 
acreditar que elle, em contraclicção com estes conselhos, que D . Miguel tem na 
sua correspojlldencia, conspirasse contra .elle, e se fizesse cabeça e principal motor 
elas chamadas tramas e machinacõ,es ele 16 de maio? Uma prova, tornâmos a :re
pe~ir, de que este m;gniclo crim~ não consta dos autos e 'se acha só na ma!lclade 
dos juj.zes é o não se fazer eomprida especificação d'essas tramas e machinações 1 

e contentarem-fle taes juizes com a generalidade com que as annunciaram. 
(32) B19mdito seja Deus .! Tomâmos nota cl'esta confissão, e mui solemnemente 

a aceeitâmos. Com que q1.1atro províncias do reino aclheriram no me;;mo instante 
310 rompimento do Porto! Logo adheriu, não a met'\\cle ela nação, mas mais de duas 
terças partes d 'ella .. , por{ll ue sendo seis as províncias de Portugal, e as quatro que 
adheriram as principaes e mais populosas, ainda sem contar ilhas, e a Inclia, que 
tambem aclheriram, veiu a aclhúir quasi toda a nação, e D . Miguel empregou a 
\or~a. armada, ·as forcas e as fogueiras para obrigar, á maneira de Mafoma, essa 
c ectchcla ·mai<H·ia da nação UJ acceital-o para rei . Desengane-se a Europa. Aqui 
t~m qual é a vontade ela nação portugneza. Não são os emigrados que o clil!íem, 
sao os prOpll'ÍOS magistrados ele D . JYiignel, é uma sentença publica, que elle ap
provou e mandou dar á execLlÇão . Se essa maioria da nação não tem sacudido o 
~lg'O cl.o tyrann.o, pa.tentes são OS motivos 11,a oppressão em que se acha, na falta 

l~ apow que tem encontrado em seus alliaclos, que, em logar de a ajudarem, a têem 
c lsperso até a tiros de canhão. 

(33) Pois o decreto de 3 ele maio foi apenas um pretexto, e não 1un motivo, 
e 11IU motivo imperioso? Pois este decreto convocando as côrtes já extinctas e 
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proscr.iptas pela acce.itaçEio e jlU'amcnto da carta constitucional de _20 de [Lbril não 
acabava com as instituições políticas do r eino, outorgadas pelo senhor D . Pech·o IV 
c não constiL1.1ia um verdadeiro acto de r cbellirto? .Não era uma violação manifesta 
tambem elo outro decreto ele 13 ele julho ele 1827, lJelo qual ·governava o proprio 
infante nas palavra.s : «Hei por bem nomear o infante D. l\iigL1el, meu muito amado 
e prezado irmão , meu logar-tenente . . . c~ fim de govenwT e r·egm· ctquelles 1·winos 
ern confoTmidade ela can·ta constitucional» ~ E podia ainda o marquez continuar DI 

consiclerar-se mandatario de um goveTno Tebelde e usmpaclor como era o de L is
Loa depois d'aquelle decreto? Não continua.ram a acreditar-se os ministros das 
nações estrangeiras perante um tal governo, e havia o marquez ele Palmella re-
presentai-o? · 

(34) Os perioclicos de Londres, que, ou por mera cOJ;tsicleração com o seu des
graçado :rninisterio, ou pOl' t erem parte nos 68 :000~000 réis dados em cles
pez·a pelo visconde ele Asseca, têem S11stentaclo a não interferencia ela Inglaterra 
a favor dn, legitima rainha r eina.nte ele Portugal D . .Maria II, já vao recebendo a 
paga do usurpador e ele seus ministros . Veja:m como a sentença os trata, e saibam 
que se D .. Miguel os apanhasse ta:mbom os mandava enforcar e queimar, e que 
tinha juizes para os condcmnar, e atá p~ra f~Lzer a execução se fo sse necessario. 

(35) Ao contrario, longe ele abandonar a causa c interesses ela sua patria, nunca 
elle melhor os defendeu. V~ja-se o que elissemos na nota ultima ao § 3. 0 Uma 
pariclaclc faz mais visível o absurdo cl'esta arguição da sentença. Supponha-se que 
a H espanha pm· rncunhcts) tmição e aleivosia) conseguia apodeTar-se elo Portugal, 
e que tendo opprimiclo es te reino com a força armada., presa uma parte ele seus 
pr.incipaes habitantes, emigrados outros, outros escondidos, e outra parte ainda 
enforcada, conseguia que o r esto ela nação acclamasse rei a Fernauclo; abando
naria o marquez de Palmella a causa ele sua patria se se unisse a essa parte da 
nação que não tinha r econlieciC!,o a usurpação, e se declarasse ao governo então 
ex istente em Portugal guerra e guerra ele morte até r estituir o r eino ao seu le
gitimo soberano . Certamente não ; pois é o mesmo que clle fez, porque as cir
cumstancias eram identicamente as mesmas com a mt~dança elo nome «Fernando'' 
em «Miguel». Estes jtüzes t ê em ele certo alguma costella dos clesleaes que por 
morte ele el-rei D. Bobastião1 e depois na r estauração ele 1640, se bandearam com 
Castella. Parecem os juizes ele Ayamonte ! 

(36) O governo que então estava em P ortugal já não eva o mesmo que aucto-
1·isára o marquez ele Palmella. O infante já não governava segunclo a carta, por
que a havia destnlido pelo decreto ele 3 ele maio; os seus cliplomas já não eram 
assignaclos como até ali «infante r egente», mas com uma assignatura que só con
vinha a um r ei; em mna palavra, j{~ tinha principiado a usurpação, e portanto não 
ora o mesmo governo quo tinha auctorisaclo 9 ma:.·quez ele Palmella. 

(37) E ste protesto não pócle ele maneira a.lgnma attribuir-se a outrem que não 
sejam os honrados cliploma.tas que o assignaram, nem acreclitâmos que elles es
t ej am p1•omptos a repartir com mais alguom a gloria que cl'elle lhes resulta. O 
marquez ele Rezende e o víseonde de Itabayana não precisavam ser estimulados 
por pessoa a1gumn para o fazerem e publicarem. Elles mesmo não pocliam deixar de 
o fazer sem 11ma clesobecliencia formal ás ordens e instrucções eventuaes e pre
ventivas que tinham· r ecebido ele seu augusto amo, o imp01·ador elo Brazil. Antes 
elo infante D. lVIi.guol saír de Vienna de Austria, e quando estava teimoso em re
gressar a Portugal seguindo o caminho ele Hespanha, e recusando ir por Ingla
terra, já o l;wnrado n~arquez de Rezende tinha feito um igual }Jrotesto, que a sua. 
insta:nc~a foi"' tmnscripto nas conferencias cl'aquell3J cidade; e ele certo não o fez 
por msmuaçao elo marquez ele Palmella, e ela cabala e confederação de Lonch·es, 
como cliz a . sentença. Não ~ttribuir um papel a quem o fez e assignou, e im
putai-o a outrem, q~LC se nao prova concorresse para olle, é em verdade cousa. 
nova em j urispruclcncia criminal, e mais novo ainda é ser a consequcncia d'essa 
gratuita e falsa imputação a imposição ela pena ele morte a esse mesmo a quen1 
a sentença assim calumn:ía. 

(38) Isto é uma impudontissima mentira. Nós já transcrevemos na nota ao 
§ 3. o as proprias palavras elo chamado protesto do marquez do Palmella. O seu 
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objecto não é outro senão declarai· que já não era o mandata.rio do governo que 
então existia em P ortugal, e a tran scendencia d 'este protesto Ol'l nota não podia ser 
outra senão livrar o marquez ele P almella ele ser t a.mbem r eb elde e cumplice na 
llSlu-pação de Lisboa, e obrigar o infante a mandar outro diplomatico para Lon
dres , se ahi o poclesse fazer acreditar . O protesto, po'l:ém, do marquez de Re
zend~ e visconde de Itabayana é dirigido : 1. 0 , contra toda e qualquer violação 
dos mauferiveis direitos do senhor D . P ech·o IV e de sua augusta filha a rainha 
:f?}\1aria da Gloria á corôa de P ortugal ; 2. ~~ contra a temeraria e violenta abo
hçao das institLu ções esponta.n.eamente outorga,das 1)01' el-rei, e legalmente jlU'aclas 
e e.stabel ~?cidas n' aquelle r ein o ; 3. 01 contra a . convocação illegal e insidiosa dos 
anttgos tres estado s da monar chia, que havialll el~ixaelo de existir, já pelo effeito 
d~ .u~:na cliuturnissima pr escripção, e j<í pe~o facto elas mencionadas instituições ; 
clil·t~·mclo-o á nação portugueza na firme per suasão de que não lh'o ender eçariam 
em vão, e ele que a sua her eclitaria fidelidade não soffriaj amais que uma facção 
l)erfida e perjura quebrantasse o principio tutelar ela legitimidade ; portanto, longe 
de t er es te protesto o mesmo objecto e transcendencia ela nota do marquez de Pal
mella, é inteiramente diver so e dirigido a outros fins ; ·e por isso rigorosa mentira 
a asserção ela sentença. 
. (39) O cl ecreto ele 13 ele março não era já r efer endado por ministro alg·um; 

tmha sido passado contra o que se havia vencido no con selho de estado, convo
cado a este respeito ; não declarava o motivo por que o bem do estado exigia t ão 

-e::ctraordinaria medida, como era a dissoluçã.o das côrtes, e não convocava imme
<hatamente outras qtte as substittússem, como tl1do exigia o artigo 74 .0 da carta 
c_onstittlCional, e portanto, supposto que nas attriblüções do poder moderador es
tt~esse a de dissolver as camaras , não o estava o fazel,o pela maneira que foi 
fe1to . Quanto ao decreto de 25 ele abril, elle não mandava, como devia, ri scar e 
trancar o auto de acclama~ão que o senaclo havia feito ele D . Migue~ em r ei abso~ 
luto i continha a promessa ao senad 0 ele dar elle mesmo, a quem umcamente per
tcncla; as providencias para a acclamação se verificar pelos meios legaes que es
t a;beleciam as antigas leis ela monarchia, consas estas que não estavam nos limites 
de ~eu poder, que Runca foi supr'emo, ainda na qualiclade ele r egente ; e portanto 
berta p1·ecip itação e desaccm·clo cl 'aquelles ministros S!? não protestassem contra am, 

os aquelles decretos, que ou na fórma, ou na essencia não estavam nos limites 
do .Poder elo infante na qualidade ele regente elo r eino em nome de SCll irmão; 
ll1lHto mais sondo o decreto de 25 de abril assignaclo não «infante regente J', 
lUas «com a rubrica r eab>. 

(40) N 'estas palavras copiou a sentença a justificaçlto _elo marquez ele Palmella, 
€1~nclo a rasão ele seu procedimento. Elle não r econheceu um pnnharlo de Tevoltt
CtOJuwios abJecto.<~ e desprezíveis) reconheceu uma junta encarregada ·ele sustentar a 
attctorielacle do senhor D . P edro IV, que obrava em nome ele el-,r ei seu amo, e 
tt_ma junta a quem <)beclecia quasi toda a nação, porque obedeciam quatro provin
Ct~s , segundo confessa a sentença, e isto ao mesmo tempo em que o governo ele 
Lts~oa, p ela mais criminosá r ebellião , havia faltado á ob ediencia e fidelidade 
devida ao sei.l legitimo r ei, havia destruiclo a lei ftmdamental da monarchia, e ti-
nha dado prÍJilcipio á _usurpação da corôa. . . 

(41) Este facto, ele que o marquez de Palmella ).'eceb eu clespachos ela jlmta do 
~orto, reconh eceu a sua auctoridacl e, obedeceu ás instrncções ela j tmta e respon
~ eu .a esses despachos, n ão consta p ela propria confiss.ão ela sentença senão pelo 
J?rnal E veníng Jlllctil . Todos conhecem o peso e consideração que merecem noti
l~as ele jornaes, mas a sentença deu-lhe todo o credito, a1)esar cl 'est e j ornal ser um 
c a.quelles que ella taxou de calumn)aétor. Ora, supponha-se que o redactor d' este 
arttg? n 'aquelle jornal er a chamado a juizo, e debaixo de juramento, lmico modo 
l)O.r que poclia ser acreclítado em um proces'\O crime, asseverava o que tinha es
hl'l~to i ah.í tínhamos o dito ~ingular ele um~ só teste~unha, o qual a orclenaç~io , 
. Vl2 nr, titulo LII, declara nao fazer prova algum.a, amela quanclo apresentasse as 
Ia~ o es que tinha para saber o facto asseveraclo, como tambem era preciso por pre
Ceito da outra ordenação, livr o r, titulo xvr, § 1. 0 , e eis-aqui a sentença á dar 
por verificado um fac.to p~la mesma prova que a lei exclue. 
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(42) Já est~L demonstrado que o marquez s'ó soub e do decreto de 3 de maio 
e abanclono-::t o particlo do infante muito depois dos acontecimentos elo Porto , aos 
quaes era estranho. 

(43) Esta obecliencía elas possessões ultramarinas á metropole só é legitima 
quando o é o governo que ahi existe. N'este caso não estava já o ele Lisboa r ebel
laclo contra seu legitimo rei, destrnitil.a a lei ftmclamental da monarchia e usurpada 
a corôa . 

( 44) Aqui declara~se que esta cal'ta está no n . 0 8 do appenso 7. 0 Porque se não 
faz a mesma refe1•encia a r espeito das outras corresponclencias, que se dizem 
apprehendiclas, e com que se faz tanta bulha na sentença? P or dois motivos, ou 
porque ellas não existem, ou porque nada provam elos factos assim accusaclos em 
generalidade. · 

( 45) Não nos consta que o governador V alclez fosse ao Porto r econhecer por 
sua e ele seu proprio ptmho esta carta ou escripto particular, como exige a ordena
ção, livro III1 titulo xxv, § 9. 0

, e liVl'O III1 titul9 LII, no principio, s~m o que não 
se podia fa~er por ella obra alguma em juizo, e muito menos nos COJ:lsta que ella 
fosse r econhecida po?· pm·itos pelo meio ele comparação ele letras. Se ao menos 
isto se tivesse praticado, J:lÓS nos çalariamos, apesar ela confissão que o imperador 
Justiniano faz na novella 73, ele se ter desenganado pelos s·eus proprios olhos no 
caso ele Procopio Prisco, dos inconvenientes que tem a prova por comparaç~o de 
letras . 

(46) Esta assm,ção, ainda quando fosse feita em juizo debaixo ele juramento, 
não podia ser reputada senão como o dito ele uma testemtmha singular, o qual 
não poelia f\:tzer prova segtmdo as leis elo r eino ; mas no presente caso acresce ser 
este dito ele um co~réu elo mesmo crime, como a sentença o classifica, e então 
obraram os juizes contra o preceito ela ordenação e lei elo r eino, livro nr, ti
tulo Lvm, § 11.0 , e contra o alvará de 21 de set~mbro de 1802, § 4.0

, em se ser
virem de uma tal confissão conka outro que suppõem co-réu elo mesmo clelicto. 
O que faz a paixão e o espírito de partido! 

(47) Ha causas que só se acr editam vendo-se. No pl1Íncipio d'este paragrapho 
tinha escripto a sentença qúe o marquez ele Palmella havia assentado em seu per
ficlo e depravado COnselho· Sl.Jbtrahir tambem á obediencia legitima da metropole 
as suas possessões ultramarinas, e passou a faz er-lhe carga elo proueclimento dá 
ilha da Macieira; no fim cl'este mBSllJ.O paragrapho transcrev-e um documento pelP 
qual mostra que, quando o governador ela ilha ela Madeira r ecebeu uma prim!=lira 
carta do marquez ele Palmella, já elle estava dando as oxclens para a declaração 
formal d' aquella possessão ultramarina ! Logo a cleclaração ela ilha ela Madei:ra nEto 
p6cle ser imputada ao marquez ele Palmella, pois que ella teria logar pelas orcleDS 
elo governador, ainda quando essa carta elo marquez ele Palmella não fosse por 
elle recebida. Parece jncl'ivel em tão pequeno campo tão visível contraclicção ! 

( 48) Os juizes conh ecm,am que o artigo ela carta ele Valdez, transcripto no§ 7. 0 , 

não era claro, nem concluclente contm o marquez ele Palmella no plano que gra
tuitamente lho suppozeram, ele separar as possessões ultramarinas da metropple, 
e por isso destinaram este paragrapho a explicar, como ellGs dizem, aquelle ar
t igo da corresponclencia elo marquez com o governaclor V n,ldez, transcrev-endo dois 
artigos elas instrucções, que se dizem dadas por V alclez a um homem que elles 
prend eram no Porto como seu emissario; mas em nenhum cl'ostes artigos achâP.J..OS 
nma só palavra que possa ser relativa ao marquez ele Paln:H>lla. O primeiro artigo, 
que elles chamam quarto elas instrucções, só poderia fazer mal aó marquez de F,e
zende e visconde ele Itabayana, se elles estivessem (de qtle Deus os livre) suj eitos 
á jurisclieção ele D . Miguel, e fosse crime, assim como antão foi engano, o asseve
rarem (se é verdade) qLle toclos os alliaclos ele sua magestacle o senhor D . Pedro 
apoiavam decididamente a r esolução da ilha ela lYlacleira, tomada a 22 de junho. 
O segundo artigo, chamado .sexto elas instl'ucçõcs, apenas poderia pr~juclicav ao 
governador V alclez, se fosse Igualmente um crime offerecer hospitalidade e asylo 
aos subditos fieis elo senhor D . Pedro IV, em uma ill1a qtle seguia o seu pa.rticlo 
e se eonservava firme na obeclioncia e lealclaclo que lhe devia. 

( 49) O que rcsult.o'l. da combinação d' estas c1ata,s 6 r;J_qo t~:J,rt.to o mq,rquez ele 
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Pa:lm~lla, como 0 de Rezencle, e Q visconde de Ita,Layana, mandaram emissa~·.ios 
d_0 R10 de .Janeiro partiG~ipar ao seu rei e imperador os acontecimentos politiç,os 

e Portugal, como tinham obrigação, e a resolução que cada um d'elles havia to· 
mado, aquelle de deixar ele se consiclerar mandatario elo gov-erno de Lisboa, e 
estes ele protestarem, con;t0 fizeram, contra a usur-pação. O que estes artigos pro
vam é contra os juizes. que os produzem, que tal c0nfede.ra,çã.o não h& via entre o 
marquez ele Pitlmella e o marquez de Rezende e v-isconde de Itabayan,a, pois que 
8~ a hol~ve_sse mandariam todos as suas cor-responclencias por um só emissario, e 
nao enVlana -cada trm o seu.' 

(50) Nós sabiam os que os juizes ela alç~da eram auctorisaclos E~< tirar devassas 
e N conclemnar gente i ma~ não a crear e dar officios ele tabellião, cuj~ al1Qtoric1ade 
nao achâmos na carta regia que lhes serviu ·de. credencial. Qualquei: homem pócle 
~·ebon~~cer por verdacleii·os os seus escrip.tos l?ropr.ios, m,as os clps outros só os 
~ .elhaes publicaR, ou o Sr. Lourenço Germack Poss,ollo, por merce e graça, CÜJ, 

a çada elo Porto. · 
·~· (51) Em casos crimes nunca, foi bastante o reconhecimento ele um unico tabel

hao para se attribuir a alguem um documento que se diz por elle escripto. Serq, 
pre· se procedeu a exame por dois ou tres peritos. 

(52) A carta escripta a Possollo, que a sentença tl'anscr.ev-e, nEto wostra qtte o 
marqnez ele Palmella tratasse ele ir a Portugal~ nem que fosse cabeça e c4efe dos 
on~·os; antes o exclue cl'estas imputações, }Jorque elle não· era dos po~'t"\-lguezes 
~ltu;uamente obTigaclos a saír de Portugal, que são os unicos que a carta assevera 

e-v1am embarcar em Falmouth. Prestar o seu accordo não é ser chefe e ca,b,(:lça. 
Os juizes assentaram de 'não ser exactos nem verclaclei.ros ein cousa alguma. · 

(53) A esta carta, lmica prova ela doutrina cl'este paragrap4o, cleye applicar..,se 
0 que expenclenws na penultima nota ao § 7.0

; é o dito singular ele uma só pes- . 
~o~, e essa co-réu do crime; e por isso tal carta nenhuma prova póde fazer e:rn, 
Jl1Jzo. . 

(54) Não foi a plebe abjecta quem os acompanhou ele J.Hathosinhos para o 
rorto, foi quasi toda a povoação cl'aquella cidade com · as pessoas :mais eminen
es ele todas as classes . Foram recebidos com 11epiques ele sinos de todas as. igrejas 

e. cerporações relig·iosas, sem excepção de uma· só, e depois co.mprimentaclos pelos 
)!'ela~los d'essas corporações religiosas, fest~ja~clo-se á IJ.Oite a s-qa chegada com L umunação espontanea ele toda a cidade, distinguindo-se IJ.'ella os conventos dos 

oyos, ele S. B'ento, Santa Clara e Serra. · 
D (55) O que a sentença chama vozerias sediciosas ermn os vivas ao · senl10r 

· Pedro IV, .á senhora D. Maria II e á carta constitucional. Nas occasiões de 
publica alegria ~ elos - amantes da legitimidade nunea se ouviram outros algtms; eis 
lllorras são privativos elos abjectos vassallos elos tyrarmos, que querem o sangt1e 
e a morte de seus concidaclãos para lhes empolgarem os bens. 'Um dia virá em 
qt'~ ~ a-qctoridade legitima peça contas aos auctores da s~nt.ença de tão criminqsa 
c assrficação. 
t (56) Como os ty1'aimos de todos os tempos se assi:rpilham tms aos outros.! No 
:mpo elo Tiberio de Roma, diz o auctor da Gmndeza e decadencia dos ?"omanQs~ 

llao eram só as acções que se puniam á sombra da lei ele lesa-mag.estade, mas as 
pnJam>as, os gestos e os pensamentos. No tempo do Tibe~·io portuguez nós vemos 
:m uma publica sentença fazer um crime de lesa-magestade aos desgraçados por· 
~~~uezes cl@ Belfast elos gestos dos outt·os que os receberam no Porto! Is~o ~ e~" 

CF a tyTannia elo romano. 
l'e _(57) Este assombro e esta ptmgentissima dor expTimipam-a com !ulJ.linm'i~s, 

Pl<'l.lles de sinos e outros testemunhos ele alegria. 
fo. (58) · Espe~taculo h0rroroso ~ o gue estes juizes cannibaes lhes têe.rp. dado 11as 
hcas e fogneiras, c0m que a teem coberto ele luto; espectaculo ele h~rror é a or

P Índadê em que elles têem deixado a maior parte dos seus habitante13 ; especta
cu 0 de horrol' é· o da fome, ela miseria e ela desolação, que elles têem espalhado 
por toGl@ o reino. . 

(59) A que foi no Belfast nunca se manc40u com este crime. Rebeldes sã0 
aquelles que juraram fi.cleliclacle ao senhor .D. Pedro IV, e depois fa1taram a ella 

3G 
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acclat~ando outro rei. RoLelcle é o infante D. Miguel, que usurpou a corôa a seu 
irmão, cle_flvis ele tantas vezes lhe ter jurado :fidelidade. Bebelcle é o duque ele Ca
daval, que foi membro da regencia em nome do senhor D. Pedro IV; que jurou 
a constituição, acceitou a presidencia ela camara elos pares por tres legislatm'as, e 
hoje é presidente do ministerio de D. lYhgtwl, a quem jurou e acclamou rei. Re
belde é o duque ele Lafões, que foi. ao Rio ele Ja:neiro em nome da nação portn
gueza reconhecer o senhor D . Pedro IV, rei ele Portugal, que não larga mna 
grau-cruz que sua magestacle lhe deu corno q·ei de Po?·tugal, e depois anelou feito 
synclico ela fi.da1gtúa rebelde, peclinclo assignattuas para o :Miguel rei. Rebeldes são 
todos os que assignaram a representação redigida em casa cl'este duque, pedindo 
a D. Miguel se acclamasse rei, estanclo ainda em seu vigor o juramento ele :fide
lidade prestado ao senhor D . Pedro IV. 

(60) Com effeito, vir o nome elo marquez de Palmella em primeiro logar em 
uma lista de ~m j.ornal é prova de que elle era chefe e cabeça elos outros? Que 
miseria! 

(61) Qual será mais ricliculo, apresentarem aquelles jomaes estes elog·ios, ou a 
sentença fazer ·carga d'elles aos elogiados? 

(62) O marquez ele Palmella não foi membro ela junta do Porto, ele quem era 
a portaria de 26 de junho ; como é, pois, que elle se despachou a si mesmo comman
dante em chefe do exercito? No § 15.0 diz a sentença o contrario. 

(63) Quaes eram estas testemunhas, e quaes seus nomes? A ~xpressão ccalgn· 
mas», e ir á .sentença bnscar para prova cl' este artigo o testen1unho e auetoriclacle 
de um jornal, inculca bastante que nenhuma elas testemunhas ela devassa o juron. 

(64) Note-se que as palavras «elo exercito á cidade elo Porto» são da sen
ten~a e não elo jornal. 

(65) O marquez de Palmella nunca se 1.miu aos sectarios de D . Mígucl; estes 
é que são os inimigos elo rei e elo reino . · 

(66) Ao contrario, foi para ver se o livrava elas hostilidades que já soffria, e 
elas que lhe estavam imminentes, entregue ao poder absoluto de um tyranno usur-
pador, que o tem levado ás b.orclas ela sepultm·a. . 

(67)- Quem estabelece um gov.erno para manter a legitima auctoric1ade do re~, 
que toda a nação espontaneamente havia reconhecido, não é uma facção a,bom!· 
navel. Facção é a que mudou o governo estabelecido ha tanto tempo, e que ella 
mesmo havia jurado manter. . 

(68) E que tal! Aqui temos o marquez accusado porque veiu ao Porto e por
que se evadiu do Porto! .Quem escapará a taes juizes? 

. (69) Esta phrase. é nova em sentenças criminaes ; ella só mostra que os juizes 
ficaram com pena ele não poderem condemnar o marquez tant~s vezes á morte, 
quantas imaginaram qne elle tinha siclo criminoso . . 

(70) Nem n,llegou, nem allegará cousa alguma perante as justiças de D.· l\11-
gttel; . se () fizesse, indírectamente reconheceria sua altctoridacle e poder, ele que 
o marquez está bem longe. 

(71) O conde de Villa Flor era ele todos os portuguezes· o que mais se achavw 
recommenclaclo ao san1mclo furor ele D . Miguel, por ser o commandante em chefe 
ela divisão que bateu o rebelde marquez ele Chaves e seus sequazes em 1826, e 
os obrigou a refugíarem-se em Hespanha. Para ver se o illudia e obrigava a :fic~r 
no reiJ_?-o até á sua ehegacla pecli1.'l ao ministro inglez em Vienna para elle por vHt 
elo emoaixador inglez em Lisboa lhe asseverar quanto lhe vivia reconhecido pelo 
modo por que elle se havia conduzido; mas o conde não deixou enganar~se, e 
passou-se a Inglaterra. · 

(72) Na introclucc;ão a estas annotações e em clifferentes partes d'ellas
1 
já está,. 

dito q_uanto basta para .se saber de que parte estava a rebellião . 
(73) O resto d'este artigo da Gazeta n·ão lhe fez conta c0pial-0. Nós o faremos, 

pois que, sendo um documento por elles apresentado como meio de prova, não 0' 

podem admittir em u.rna parte e reprovar na oatra. Um exemplo de tamanha ~
delidacle, chamanclo as bençãos da patria sobre nomes tão respeitaveis, é .um raJ-0 

de reprovação sobre as cabeças que têem incitado a rebellião e a anarchia., e ras
gado dolorosas feridas em uma nação digna de taclo o que é granel~. 
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(7 4) Estamos pcrsuadielos que os réLls, longe llc negarem qLlC foram n.Ô Porto 
p_ara se unirem ao gover.llo que se havia encarregado ele manter a legitima aucto
l"ldaclo elo senhor D. Pedro IV, se honram ele o ter feito. Q que é desgraçada
mente ce1-to é que _elles nada fizeram contra essa facção que ps <?O:q.cle:ml{a agora 
á mo;·te. O seu supposto crime fqram só desejps. · 

( l 5) Esta carta não prova a U~:ffirmativa dà se:q.te:qça; ella apeqa[:l diz q·qe era 
natu~:al que Villa Flqr e João Cf!.rlO ts se 14e viess{:lm q-qir, isto é, que supp.ç)stos. os 
sent~mentos ele fidelidade d'aquelles generaes ao SeiJ.hQr :O . Pedro IV, era de pre: 
sum1r 9-u~ elles viessem uqir-se a qliJ. gqver:q.o que tin4a por :6.m a manutenção d!'\ 
seus .ch reltqs á corôa ele Portug·al. · · 

(76) I sto é 4orroroso, e pqr si só basta 1~ara caracte:risar q goyer-qo e os jui
zes . O teue:q.t<:; ge:q.exal Stubbs já havia sido j11l.gadq por este crime em conselhq 
ele gu_erra, a qqe :re:=;po~deP,. por ordem dq ministerip "da infa.nta D. Iz;ab!'\llVIaria, b hav1a sido absolvido e declarq,c1o i:q.nocente por se:q.te:q.ça cl'esse co:q.selhÇ!; o tri-

u;nal_, porém, clq sq1Jremo consel4q de gL1e1-ra, composto de home:q.s vqtados aqs 
Prmc~r:ios clq al;)solutismo, e que «lesej avam afastar elos cpmmandos, e ~t~ clp r eino, 
08 nuhtares q1le era~n fi eis ao rei e á c~rta, não lhe . cQmpeti:q.clo p elas leis pprtu
g~~ezas outra 'al g:um~ auctoriclade mais do que a d.e confiqnar as sentenças, pu cl~ 
l~lUorar a P\'!I!a em que os r eqs fpsse~ conde:;J.maclos, recusaram I'1J {}Onfirmação 
cl aquella sentença, porque era ele absplvição, e passaram ao OLltro cri~inosq ·e~
eesso ele mandar #i·ar seg-unda devassa, contra as leis do reino, q11-e m~fepta
meute o pi·P,hibi~m, p. fim ele ver se entre as testemu~has cl'ella .appar ecia alg~umg. 
qtle fizesse carga ao réq e . p0cl~ss{3 se11yir él,e fundam ento á sentença ele san,gue 
flle tinham jurado cpp.tra elle. Esta devassa foi incg~bicla ap juiz elo crime Jo~:~é 
c e Y asconcellos Teixeira L ebre, iqimigo capital elo r ét1, e gm." elos ministros q11e 

- lUa1s se clistingll.Ía p elo seu qclio ap senhpr D. Peeh·o IV e ás suas instituições; 
procurar~m-se testeinuplj.as ele _molde :rara jura;r n'~lla, (:) fqi s.6 q;-1and.o_ estas c!r~ 
cumstancu~Js se souberam em L1sboa, @ qua.nclq Já o 1IJ.faute haVIa cll!3SOlVJ.clo as cov

' t~s e principiaclp a l'(,SU['pa,ção, qqe o general S'tubqs, não pod~:qclo !':spe11ar justiça; 
~ guma ele qqem tinha principiado a administrai-a r flubanclo uma co"rôa, s'e reti~ 
~?11 ele Lisboa np mesmo paquete em que j tí viemm tambem ~rp.ig:rados alg.m1s 

1@Uos pares e senhores deputados ela nação. ' 
(77) Esta sentença é um precioso museu el e raridades ! ,Qllem di~·ia que Q go

Ubrno de D.. Migtwl, cl'este enviado dq absolutismo para destruir as instituições 
I e1:aes, havia mandar processp.r um 1-).qmem, pelo crime, que indevidamente se 
fhe 1lliputon, qe ter attentado contra as attribuições dQ poder moder ador ela in
;'nta D. lzabel Maria no tempo de seu governo co:q.stitucional [ Aps tyrauuos nada 

1 scapa. O carrancildo Ti.berio tambem fez pl10Cess::].f e conclemn~r como réu ele 
esa-mag:estacle o infeliz C:remucio Corclo por ter elogiado o caracter ele Bruto, 13 

por ~er chamado a Caio Cassio o ultimo elos romanos, ambos então mortos b a 
quas1 um secnlo, e tambem achou jn.izes que o condemnassem: 

. 
11

, (78) Por m1uto dispostos ·que nós estivessemo[:l a encoqtrar irregula1~iclacles 
d esta sent{:lnça, nunca· nos ppclia lé~nbrar que ella apresentasse como fu:q.clamento 

e, condemnação a informação graciosa ele que o j1üz devassai! te fe~ acompanha11 
a. t eme_s~a ela devassa, que foi enaarr egaclq é!.e tirar. Nada pócle ser tão contmrio 
ao esptnto e letra ela l"egislação portugueza. Ella. nos crimes nu;nca r econheceu 
~~mo meio ele prova taes i:q.formações; liiiJ.itou o con4ecimen to d' elles ao meio das 

0 
erel?'s, elas devassas, elos summarios e elas denuncias , mas .em tqclos estes casos 

0 
oflicJo elo juiz elo preparatorio acaba com a prommcia, em Gujo despacho, se Q 

P a~o excede a alçada elo juiz clevassante, se qecreta a 1~emessa á auctoridacle com
b~t ~n~e, sem outra algl'lma iNformação ; mas Portugal chegou a tal estado ele ar
i' 

1 
Ianeclacle no t empo ele D. :JY.I:ig:uel, que não só os juizes elo p1~eparatorio, para 

razer c é . E • 1 . a h ~rl?a aos l' us, lll!OI::qr.am partiCu m:mente sobre as pessoas devassadas, ma:? 
;;a am JUrze~ que não t êem pejo de attes.tq.rein a sua ig:q.01:ancia ele legidação 7 tq -

ndo taes mforma.ções lJor fimclamento el e suas sentenças ! 
fid (79) Eis o elogio da conclucta elo general Saldanha n'esta epocha~ E stes per- ·
D os sequazes elo réu eram os amigos e defensores elas instituições pelo senhor 

· Pedro outorgadas á nação, as quaes a camarilha que fez demittir o ministro . . 
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ha muito tempó solapava e pretemlia derribar, e se o general era o mantenedor 
<l'esses hcmens, então tambem o era d'essas instituições; mas para os juizes eri~ 
isto um crime. . 

(80) No ultimo .consel.ho ele ministros que em 1827 se fez ,em Lisboa antes da 
infanta D. Izabel Maria 11artir para as Caldas ela Rainha, propoz-s'e a demis·são 
do intendente geral de policia .Bastos, e a nomeação de Pedro de Mell0 Breyner 
para regedor das justiças. Estas propostas foram approvaclas por todos ·os minis
tros, e por :sua alteza, que mandou lavrar os respectivos decretos . O bispo elo Al
garve descuidou-se ele os la.vTal:, e sua alteza part~u sem os assignar, ·reeommen
clando comtudo, na 'Occasião do embarqtte, que lh'os remettessem quanto antes. Um 
paquete -cheg.aclo n:este dia de Inglaterra fez muda'!: sua alteza de resolução, e o, 

, visconde de Santarem participou ao ministerio que sua alteza melho1· i<riforrrnadct ' 
não assignava aquelles cleeret0s. Os ministy;os encarregaram então o gene1-al Sal
danha, ministro da guerra, de ir i~s Caldas ela Rainha pedir a ·sua alteza, ·ot'l a as
signatma cl11>s clecretos, ou a demissão ele todos. Não foi possível resolv~r a infanta 
a assignal-os, re Saldanha .pediu em consequencia a sua •demissão, •que lhe foi dac!a. 
Bastos tratou de aproveitar a ·sensação que cleyia carusar a demissão -do general· 
para figurar tun tumulto e conspi.ração, •abafada depBis pelos -seus cuidaclDs e di
ligencias. Algtms agentes pt·ovocadores se espalharam pelas pl1aças e lagares. pn
blicos . Um d'elles, ~o ex-prior elo BaHeiro, gTiteu :p.D meio -elo Rocio que 0 oiro 
dos apostolicos já ía apparecendo, e que a demissão de Salclmrha exa obra cl'elle. 
Este novo Satanaz, conhecido pelo povo, foi pTeso por elle e conduzido á; presença 
elo ministro do bairro do Rocio, Semblano, que, achancle-se •no seg-rede do inten
dente e conhecenclo •O preso ..poJ: agente da p€llicia, ·O soltou. O ex-pri0r elo Bar
reiro foi novamente preso ·pelo povo, e --condttziclo á guarda principal, aonde :fic.on, 
e o~ habitantes de Lisboa, que se haviam -reunido aos que prenderam aquelle agente 
provocadoi·, espalharam-se então .pela cidade a dar vivas á carta constitucional, ao 
senhor D. Pedro IV e ao general ,Salc1a:mha,. e se dirigiram a casa elo juiz do 
J?OVO e do ministro ela fazenda, Manuel Antoni-o ele Carvalho, ped-indo-l'hes ?·ogasse~~
a infanta regente a restituição elo general Sa.lclanha ao ministerio ela guerra. E1s 
os tumultos de Lisboa. Entretanto, apesar ele n'elles não haver a menor desor
dem, foram clissolviclos pela força armada, e dep0is inventaram-se riàiculas fabulas 
ele conspirações e republicas, que, se deram motivo á prisão de muitas pessoas, 
entrando aJgtiDs dignos pares do reino, fo:ram dep0is nos juizos publicas desmas
caradas, prowando-se que tudo eram manobras da polieía, e as testemunhas fal
sas e por ella am:anjadas, o que pr,·ocluziu a ·absolviçã0 ·geral dos réus e a maior 
indignação contra a policia. 

(81y Nenhmn eonselho ou ·plano se fez .em casa ·do· 11éu pa-ra exeítar áquelles 
ttunultos . Os ·passageinos do bm·co ele vapor., .apenas desembarcados, publicara~ 
a noticia ela demissão do general Saldanha, contando a impressão que ella havH.t 
feito em Lisboa. Os habitantes d0 Po:rto correram então aos logares publicas para 
Se certificarem cllella e elas .suas cireumstancias, e foi -esse O 1ill~CO moti·vo que dell 
logar a taes ajuntamentos. 

(8~) Tal retmião ele batalhões não houve. Os voh.mtarios elo P<:>rto, esses mes
mos, que rtantD 'fie distinguiram agoua na ilha Terceira derrotando elles sós t.t 
expedição de D . Miguel, eram paizanos estabelecidos na ciclad.e do Porto. Elles con· 
corre!l:am n'•esta .oceasião aos lagares publicas como os 01!!tr0s ·cidadãos, mas mis
turados com estes e -des·a.:rmailos .e d·isper·sos; pot'tantD sem ÍÓ<rma algtuna militar, 
e sem Tetmião cemo batalhões. 

(83) Porque não falia a sentença nos outros vivas, que foram, ·os maís ve~es 
repetidos, ao senh0r D. Pedro IV, .á senhora D. lVI~ri:a li e á carta constituciO
nal? Forte medo tem. de fallar em taes objectes! 

(84) Os vivas ·que do quaxtel :general se deram for~m ao senhor D. Pedro IV, 
á senhora D. Maria II e á carta. · 

(85) Isto é pura invenção, ou dos j:uizes, ou elas testemtmhas falsas que j~l:a
ram na devassa, escolhidas a dedo pelo ministro que depois de clevassante Jo~ ~n
fo?·mante. Esta invenção é similhante á outra da republica que Bastos poz em pra
tica em Lisboa~ eonvencid.a de falsa nos juizos publicos d'aquella cidade. 
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. (86)Eis-aqtü a sentença e os juizes! Houve arrog'ancias e cl.es<:1.tinos pro
pnos. de um aJuntamento anw·ch:ico) e no fim confessa. que não. houve senão al-
1umas vridraças quebradas, cujo facto era apenas objecto. Cle uma acção civel de 
c amuo~ JYIRito bom é o povo do Porto, que no; meio da anc~Tchi:aJ de et1'1'ogancias 
e desaünos (termos novos na lista· ~los c1•imes), se aontenta de qutebrar tl·astes de 
assopro l . · 
, (87). Á sentença não agraclou a pFudencia com. que· o geneml Stubbs &e portou 

nesta ~ccasião; queria que elle desse ao· ajuntamento dos habitantes· do P01:to im
P01~ta.ncia que elle :aão tinha, queria que o negocio não ficasse só em algulíls vidros 
çuel.!lrados, mas que, mandando pôr em armas a guarnição, met:~:alhasse quatro mil 
do~e~s que andavam j1.mtos, e isto só porque elles ha~am tido a animosid~cl.e ~e 

ai VIVas ao senhor D. Pedro· IV, á senhora. D. lVbna II e á cada constltuClO-
n11!l!Ah!perficlos! . . 
. (88) Os habitantes, do· Porto, acompanhados do chanceller ela relação e do·cor
~efedor ~a .comar?a (bons companheiros par:a fazer tumultos), cli:~:igi.ram"se ao quar' 
e ge~e~al, e alli 1'0garam todos· a Stubbs que em seu nome peclzsse a sua alteza 

a restituição do. general Saldanha ao ministerio da guerra; e o g;eneral Stubbs, 
flle não via nem yodia ver crime e~ fazer chegar á ~resença da reg.ente os sen~ 
n~·en:tos·. e· supjJhcas· elos seus subditos do Porto, assim o prO<metteu fa21er, com 

cu.Ja. Pl:Omessa o ajuntamento se desfez, e cada lilll voltou para sua casa. 
f 

1 
~89), Se o geneFal; Stubbs i1'esta IJarte da representação tivesse asseverado tm1a 

a Sidacle, tivesse dito trma m€lntira, nenhuma duvida havia que elle estava incm·so 
na. ordenação citacla;. mas· quem, ignora em Po11tugal que o·ministerio de que então 
~e ach?'va cercada a r@gente· obstou por todos os meios <J:ne lhe foram possíveis 
~ .~ubhcação elos. decretos e. carta cons-titucional vinda do Rio ele Janeir.o, e que 
li .o general Saldanha quem te?~ cessar as irresoluções· ele sua alteza, que, escanc 
c ahsacla elo puocedimento cl'esse minist@rio, e elos · entraves que elle lhe tinha. 
Posto 1 o demittiu todo no· mesmo dia em que foi jl.U'acla a· carta? 
· . (90) A sen.tença,, OR. men.te n'este paragraph@· quando diz que a . noticiw. da cle:
llUssão. elo general Saldanha se espalhára. no Porto na tarde elo. dia '27., o1.vmentiu 
bo· § 18.0

, quando asseverou que essa ,noticia chegou ao Pol\to no dia 28 pelo 
d arco de vapor Restawraclo1· Lusitano . E esta a. exacticlão dos juizes em materia 
~ factos; e o peior é que o-l'eSt11taclo d'esta exacticlão foi condemnarem á mor.te 

VInte. e cinco pessoas!. 
D ~91). Isto• é uma injuria aos. habit.antes do Porto. Dos ~ub~itos fieis do ~enhor 

·d e~ro IV,. não hou:ve um. so na mdacle elo Podo que nao v1sse com sentimento 
a , ~missão elo general Saldanha, e qJ.le não. fizesse v:otos pela sua restituição ao 
lUJ~~terio; tal e1•a a maneira por que este general tinha sabido conciliar a . sua 
annsacle quando governou as armas cl'aquella província. 

(~2) A sentença. não o cliz, e nós não sabemos o que ella ehama m:anzel ele· 
~entrras ; mas é f'acil de ver que é o relatorio elos serviços elo general Salclanh:t 
aõ car~a co:astitucionai, e a· obrigação q~le tii:tha. a 1~egente ele manter as institui-
ç es hbel!aes· dadas· a PortugaL · · 

(93) O dever da regente não era ~mtro seiJ>ão procurar a felicidade dos portu
guezes; cercando-se de l.{m ministeil.·io q,ue ob>servasse a cauta, e não estivesse 
surcla e OG!m;l'ltamente m.achinanclo a sua quéda; a demissão· do .general Saldanha, 
~u 18 factos q;ue ll;te deram occasião (conservação. de Bastos e rejeição de Pedr.o 
~ iello) era obra ele um partido, que preparava a usurpação, e a quem o gene1:al 

nao con inh a· J __ • • "' l . . h . v a, porque preten 1a entregar a acw11mstraçao c a JUstiça a omens 
tne .tm~an;r a con-fiança ela nação, e que haviam apoiar e promover o ancil.amento 
s~\ mstrttuções; p0l'tan,to não el?a mn.ito q).le aos habitantes elo Porto e ao general 
n n ~s. parecesse do bem e· interesse ela nação· a conserv.ação do general Saldanha 

0 mmtsterio . 
d (~4) Não se podendo suppol" <];U'e sua alteza quizesse voluntariame:ate separa1· 
e f SI. os verdadeiros amigos do rei e· elas· Üítstitüições·, e sendo in:m.egavel q11.te ella 

l
o cli~Zia, e estava cercada ele trma camarilha q•ue ma<?.hinava a quéda da em-ta, não 
)O a ~ h . ·a .. ,,., . suppor-se outra cousa senao que se ac ava coacta e compnm1 a por Illl-
~Jgos. · 
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(95) Todo o rc.ino é test;emunha que sua alteza a infE~~nta D. Izabel Maria 
n'esta epocha se achava cercada de pessoas que vendiam os empregos e cargos 

. do reino, que paralysavam todas as medidas de publica utilidade, e que ehegavarn 
ao despejo de ameaçar com o seu valimento os ministros de estado, se elles nã? 
eram condescendentes com os seus empenhos i porque não havia, pois, de snppli
car-se a suâ alteza,' que era regeilte de um paiz constitucional, que se1)arasse ele 
si estas hatpias e estes maus conselheiros? A verdade nunca póde offender o 
throno, a clifliculdade está em qtle ella chegue I~, e encontre o asylo que merece. 
Nos bons tempos da nossa monarchia; não só se faziam estes avisos aos r eis, roas 
se elle:s se :riad emehdavaJ:!11 pegava-se~lhes,nos validos ou camarilha e desterrava-se 
para fóra elo reino i não foi de ontTa maneira que Affonso VI perdeu os seus Can
tis i mas D . Miguel e os seus nãt> querem das cóusas antigas do r eino senão o 
que podem arrastar a servir ele titulo á usurpação. . 

(96) Se sua alteza estava coa.êta, se em virtttde cl'esta coacctão é que não po
dia fazer o bem que se esperava de seu governo, que crime era offerecer-se-lhe 
par;a ir com seus subclitos fieis desprender-lhe a liberdade e éolloéal<a'na situação 
que ella devia clesejar'? Note~se que isto só foi um o:fferecimento da parte do ge· 
neral, e não uma ameaça. 

(97) Os juizes até querem roubar á nação a gloria que lhe resulta de · se~s 
antigos feitos l Abram a historia; porhl.gtí.eza, e lá acharão um juiz do povo obl'l
ganclo o r ei, qüanclo ía para ·a caça, a voltar para o s'eu palacio, dizendo-lhe que 
em logar ele caça fosse cuidar nas suas ~brigações . Lá acharão 1.ün vereador da 
éamara da cidade ele Evora, bem conh~cido pelo nome ele Cecioso, impedindo nos 
termos mais fortes el~rei l). Manuel de impor um ttibuto so1>re o. pão, e respon
dendo a este rei, quando lhe pecliu qüe se t\alasse, que por isso lhe faria muitas 
mer'éês: «Eü. nãb as preciso, porql.l.e tenho 600 escudos ele renda,, que é. quanto 
me basta». Lá acharão fi.nâ1mei1te que quando em um conselho de estado A~
fonsp IV se entreteve a fizer a :rl.ai'l;ação das sii.as caçadas, um dos conselh~;
ros lhe disse: <r Senhor, as côrtes é anaiaes é que se fizeram para os reis, e nao 
os bosqücs e desertos i qüanclo elles se esquecelh nas suas recreações, sofli:eDl 
grandes darruios os nego cios ele seus povos i e toda uma nação anda exposta. á 
t:túna, se pócle mais com seü sobm'ano 9 gosto do dive11timento qu~ · o de satis
fazer os seus deveres . Nós não vimos aqui para ouvir~ vos natrar feitos, que po
dem sei' mui formosos; mas que só os caçadores podem avaliar. Se vossa alteza 
Hue:r acudi1• ás necessidades de seus povos, e ymenda'l' os abusos; te]:á. vassallos 
humildes . e obedientes, senão ... -Senão que? lhe respondeu o rei, coledco.-Se
não, replicou o ministro no mesmo tom, e~les buscarão ohtro r ei» . Estl:t respost~ 
~a;o attrahiu ti.m processo áquelle c·oiiselheiro de estado, poi· ·ser alheia cltt ?:~spe~
tósa vassallagem que devíq, ao selt sobem?~o, aó contrario Aff~nso IV, clepo1s ~e 
socegado, llie disse: «Tenho caído lia verdade de quanto me clissestes, qüem nao 
qúer governar cómo rei não póde ter vassallos por multo tempo. ~embro,vos que 
de hoje em diante me áchareis, não D . Affonso caçaclot, mas r ei de Portugal»· 
. t9S) Não api1ese:útou clefezà algü.ma conclüdente, e fói absolvido no úQnselho 

de guer;ra publico à qüe respoi?-deu? Como isto se passou à poTtas abertas, e n~o 
camarariamente e em segredo inquisitorial, coblo_ a sentença que aD.notâmos, nao 
pócle encobrir-se. Lá estão os habitantes ele Lisboa, que em ·grande numero as
sistiram a este prócessó, os 'quaes ainda se h~o de r ecordar cl'essa cleteza e da 
impressão que ella lhes fez, as~im c'onro aos jü.i.zes que o absol:veram, · 

{99) Aquellas proposições só p<;>diam ser étlnhecidas, e effectiv~me'nte 'O foraDl, 
qu~J?:cló se ~ssignou a repr~esen~a:ção aonde estaval?l escriptas ; n'esta ep'Ocha d~ 
ass1gnatm:a nenhuma fermenta-ção, tumulto ou motim seclici'ó&"' houve n'o Porto' 
e antes da assignatura a simple~ pr'omessa de levar a c'Ohsidcração de sua alteza. 
as l~epl'esentàções do povo, f'ez dissolver ~ ajuntamento que . teve logar n'·esta oc-
casiãó. . 

(lOÚ)' ~·m j'u.lho à.e 1827, em 'que isto ac'onteceu, ainda a lei elo estado era .!.L 

carta éohstitucional de '29 de abril ele 182'6, e esta no artigo 145. 0 , § zs.o, diz; 
assim : c<'l'odo o cidadãb p'oder'á apre'Sehta): por escripto ao poder legislativo e ~o 
exect~tivo, reclai.naç·õ'es, 'quei~as 'ou petições, c até expor qualquer infracção c e 
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constitltição >J. Este artigo não traz restricção alguma, e portanto -nenhmna duvida 
pócle ~aver que os negocios de estado podiam tambem ser objecto d'essas repre
sen~açoes; e quanto aos tempos antigos vejam os juizes no veTeador ele Evoi·a 
Cecws'O, e nos outros muitos exemplos que fornece a historia portugueza, até 
que ponto era costume e liberdade levar . estas representações . 
fi (101) Os habitantes do Porto tinham na noite ele 28 peclido ao general que 
d zesse aquell~ representação, marcando-lhe os objectos cl'ella; era portantQ estu
. acla pr.uclencia do gerieral não dar logar a tun novo ajunta:rnento, e mandar por Sso ass1~·nar a r~presentação ás ·casas de alguns d'~qNelles qu~ a h~ria.m 1:ecliclo. ll ell~ tinha tm1camentc cento setenta e tuna ass1gnaturas, 1sso nao' prov:a q,ue 
e a nao fosse a expressão ele todos, e pelo menos era a cl'esses quatro mil h0-
lllens que a sentença confessa terem ido ped.il-a ao quai·tel general. 
ab (1~2) O ré~l já havia r~spondiclo a con~elho ele guerra, e já tinha: sic~o y<n· elle 
t dol·Vld?; rebrou·se de L1sboa quando vm ameaçada a segmança mcliv1clual de 
{ os) e 1mminente a perseg·uição geral elos que tinham sido fieis ao senhor D. Pe
d 1h IV; mas quando ainda não estivesse sentenciado, foi nunca a fuga prova do 
de cto? Não ha mil circumstancias em que o primeiro cuidado de tun accusado 
~:e ser o fugir? Se elle é perseguido por tuna família ou homem pocleroso, se 

existe contra elle prevencão ou inimisade, se é accusado de ·tun crime político, e 
os .seus juizes são ele um~ partido e opinião contraria; em todos estes cas0s, e em 
Olttt'?s similhantes, não é pruclencia su~trahir-se ao- primeiro choque do pr@cesso 
e evitar uma sentença parcial? O absm·do mesmo da a.ccusação não é um motivo 
~ara o asseg·urar; ao contrario, é um inclicio elo .oclio que 1he têem, pois que lhe 
or~am uma. accusação até destituída ele rasão . Se me accusarem, dizia o celebr.e· 

residente de Harlay, de ter roubado e levado na algibeira o sino grande da torre 
~e. ~ossa Senhora, eu começarei por fugir, e depois defender-me-hei de longe: 

~ l on m.'accusáit d'avoÍ?' mis clans nw poche la g1·osse clóche ele Jlot?·e-Dame~ je 
com?nence?·ais pct?' jid1·~ et je me défencl?·ctis ele loin . 
· (103) Tudo quanto o réu 1Jraticou em ir ele Inglaterra ao Porto, em acceítar 
~ com~ando do exerci~o das operaçõ~s do norte, e depois o governo das arm~s 

0 particlo do Porto, fo1 por elle considerado como um dever a que estava estn
cta,.lllente ligado. Um tyranuo havia usurpado a corôa de seu legitimo r0i; um go
Verno.. se havia m·eaclo defensor ela legitimidade; uma parte muito consicleravel do 
:::<terclto lJOrtugaez estava em armas a favor d'essa legitimidade; o réu era. um 
enente general e portugnez por sua naturalisação e casamento, e devia hesitar 

um ·só momento em ir unir-se aos seus camaradas ele armas que defendiam tão 
. sagrado objecto? 
b' (104) O rompimento do Porto no dia 16 de maio não foi o resultado de com
cl~nação ?u Ji>la~o algum, mas ~im do de;content~men~o ~~ral da nação pela percl.a 

suas mstltmções e usurpaçao ela coroa que VIa prmmp1ada. O coronel do regi
~ento 6 de infamteria apresentou-se no campo de Santo Ovidio com o seu re
gLlllento dando vivas ao senhor D. Pedro IV, á senhora D. Ilfaria II e á carta; 
08

• Ol~tl·os corpos que o sottberam ;pegaram em armas e fizeram o mesmo. Eis o 
~i~nc1pio cl'este rompimento; se algum plano se tivesse combinado não se passa
d m as causas como se passaram; é port~nto absolutamente falso que já antes 
d~srom~iment? . do . Porto o general Az~redo tív:s!3e Nconv~d~do seu sogro e Clmha
e t para aux1liarem uma cousa que mnda entao ·nao ex1st1a; o general Azeredo 
~ ava até em lng·laterra n'esta epocha_ Ha ele ser çurioso .ver depois a rasão que 
~. te~temuJ?-has apre~entaram da scienc~a cl'este convite, que ~inda quando podesse 
11 • Sido feito, o hav1a ser com tal segTeclo e cautela, que innguem podesse sus
.t'eltar. 

c (~05) Que culpa têem os réus de que os habitantes do Porto os recebessem 
0

1ll Jubilo? As clemonstrações sediciosas eram os.vivas ao senhoi· D . Pedro IV, etc_ 
r (lO?) O réu conde ele Sampaio era cleputaclo ela naç:;í.o portugueza, e na sua 
c espect1va camara, as·sim cómo em todo o reino, conheciclo pela sua aclhesão á 
d~rt; "constitucional, eis a su~ perversidade. D . Filippe de Sousa era cons~lheiro 
s a_zenda, e gos.ava os cred1tos de ser fiel ao senhor D . Ped1·o IV} e am1go de 
nas Instituições, ma:s nunca se havia envolYido em questão alguma política para 
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merecer a ccns1ua de pcrvers'O. Cancliclo José .Xavier tinha sido o ministro ele es
taclo ele todos os governos liberaes, e aincla estava no ministerio quando o infante 
ehegou, rettranclo-se pouco depois pata Inglaterra sem nada obrar contra o in
fante; e portanto reduz-se o crime de todos tres a terem ido ao Porto, e· terem 
sido membros da junta encarregacla ele m{Lnter a auctoriclade ~o senhor D. Pe
dro IV; ~ -este 'um facto tão honroso, que, longe de o negarem, julgâmos que 
cl'elle se devem gloriar. 

(10i) Falta de caracter e honra na:eitmal mostrariam elles, se, como os jtúzes 
da sentença, depnis de terem jurado fidelidade ao senhor D . Pedro IV, depois de 
o haverem reconhecido como legitimo rei ele Portugal, depois ele lhe haverem 
acccitacl0 mercês; e até de terem exercido juxisclicçâe em seu real nome, faltas· 
sem a essa fidelidade e r'econhet-essem como seu rei um usurpaclor. 

'(108) Isto não póde ter outra alguma referencia senão aos acontecimentos ~e 
1820, mas então é üfua cttlumnia clizer-se que por elles foi proscripto o seu legt
timo soberano, quando; ao contrario, o senhor D. J'Oão VI e a dynastia 'da casa de 
Bragança foi desde o principio proclamada como reinante até ao fim elos seculos. 
Ter Po:rtug~11 uma constituição e um governo representativo, não é transtorno elos 
prin:cipios de direito püblico portuguez . Se os juizes ela sentença foss'cm mais ver
sados na historia do séu paiz, e n'esse direito publico portug11ez, em que fallam 
pan\. o manchal'em, achâriatn que a monarchia portugueza sempre foi mixta ou 
representativa, qúe ô liberalismo é antiquissimo em Portugal, e -que o despotismo 
é qúe é innovaçãó po~teri~r a 1698; achariam que até essa epocha sempre tive
mós côrtes em qtte se assentavn.m os tributos que os povos haviam pagar, se co~
s.ultav~m as leis, e 'eram tratacl'Os os negoc:ios ele estado em ta:nta amplitude e .li
berdade, que até n'ellas se estabeleceu c'Omo incontestavel princiJJio ele direrto 
publ.i'co p'ortuguez, a sobemnia elo povo, cnmo fizeram as côrtes ele 1641. Em to
das as cmistitui'ções m'óclernas o direito de declarar e fazer a guerra e a paz é 
elas attribuições elo rei, como chefe elo poder executivo; mas o nosso · governo l:e
presentativo era des-de o principio da monarchia tão apertado para com os rers, 
c1ue as côrtes de Coimbra disseram a el-rei D . João I: aNão façaes, senhor, a 
f)'Llerra sem o consentimento elo povo, porquanto as cousas pertence:~ttes a todos 
se devem jaze1· s6 por acco1·do de to elos,· e não seja agora como foi no tempo elo 
rei Fernando, que fazia a sett talante o que pertencia ao estado do reino». 

· (109) Que a sentença dissesse que estes réus tinham ido no barco de vapor 
c desembarcado nas praias de Lavra, podia isso constar do jtuamento elas teste·· 
munhas, e da Gazeta do PoTt·o a que ella se refere; mas que a~rescente que elles 
foram com o intento ele auxiliar o rompimento do dia 16 de maio, quando a nul
lidacle a que elles se recluzír·a:m descle ·o momento em que ·chegaram, provtt o con
tra't'io, é em verdade tão monstruosa arbitrariedade, que só lendo-a se póde acre
ditar; mas ella dá uma justa idéa ela paixão com ·que foi proferida a sentença. 

(110) A sentença confessa que estes réus não tomaram parte activa E.em o:ffi
cial na chamada rebellião, e mesmo que não ·acceitaram empregos, nem exerce
~·am postos, em que a sel'vissem. Serviu-lhes ·de culpa0 peccado original de tereJll 
ido no Belfast~ e a supposiçãó gratuita, mas horrorosa, de que, se não acceitaraill 
~sses empregos, foi porque não tiveram temp·o c1:e se demorar em PcJrtugal! TaJJ1-
b~:ni o lobo disse ao co1'cleiro: «Se nao foste tu, fo{ teu pae», e.como tinha a forç.a 
for -ó clevol'anclo; assim o :fi·zel'am os juizes ela alçada. Saiba, porém, a pos~en
dade, que João da Costa Xaviér, que foi tambem no Belfast~ e tambem por rsso 
conclemnado á morte, nàcla tinha com as cousas ele Portugal. Este homem é na
turàl de ~~oçambique, tinha vindo a F:t.·ança e Inglaterra a tratar cl~ negocios sens, 
nunca haVJa estado ~m Portugal, nem ali conhecia pessoa alguma. Desejanclo re
colher-se a Moçambrqúe) e não ach·anclo nos porto'S de Ingbterra e França eJJ1· 
barcação 'àl'guma para aqúella possessão portugueza, e vendo-se sem meios para 
emprehenelei· ·a ida Il'o p·aquete, rogou a:o marquez ele Palmella que lhe de~se 
passagem pai·a Portúgal, a fim de embal'car d '·ahi para Moçambique, sua patrW· 
O marquez, vendo q_üe ell'e era poi-tuguez e clcsgra:çaclo deu~-1he passagem no Bel
fast~ e esta obra de caridade ácarl'eton a pena de mo'l.'te a este. infeliz. Eis a Dla
clmeza com que obram os juizes elos tyra:nnos·. 
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~111~ Estas reflexões offereciclas pelo curador tinham todo o peso jtu•idico, é 
deviam Importar a ~Y:>solvição elos . réus, mas os juizes tinham jurado a sua perda, 
e taxando -os vagamente de falsas nos seus princípios foram por diante com o ce
l1ebre Quod pm·inde censeo ac si lege maJestatis tenm·ettw dos Lepiclos e elos Agrippas 
c o Tiberio romano. 

(~12) Em accusações criminaes nfLO eleve haver generalidades, .tudo deve ser 
pre~I.so . O processo criminal é um ch·a.ma, cl~a acção é circumsoripta a um facto 
positr~o e a actores .determinados: Cada um d'elles eleve ser julgado por factos 
p~·oprws e reaes, e não por generalidades . Nós concorc1âmos com Guizot quanclo 
~lz «que ele todos os meios que podem perverter a justiça o mais perigoso são .os 
dacto~ geraes,> . Ella então substitt:e co~sidffi'ações vagas a motivos legaes, e m-
ucçoes ás pro'vas; ella muda a süuaçao dos accusados para os entrega1' a uma 

a~mosphera obscura e duvidosa, na qual ele momento a momento lhe é mais cliffi
Cli descobrir a verdade; ella caracterisa, emfim, a invasão da justiça na política, 
sympto:na seguro da presença elo despotismo ou da existencia ela revolução. Que 
quer cltzer «princípios corrompidos, perniciosas opiniões, e desvairados procedi
mentos ?>J Uma generalidade indeterminada estrangeira aos réus, · que po1· isso 
~es_mo que não são factos particulares e determinados, não pócle aggravar nem 
cum1nuir o crime. 

(113) Para remate e sêllo ele todas as iniquiclades faltava á sentença ·a con
demuação ele dois menores ele clezeBeis annos, que na(la mais fizeram de que acom
panhar seu pae e tio na viagem a Portugal·!! l Que auctorida(le tinha uma creança 
menor ele clezeseis annoB, qual o conde de Calhariz, de dizer a ,seu pae o marquez , 
a; Palmella·: «Eu não o quel.'O acompanhan? AGncle está a vontade ela parte 
a. este :menor, unica que ;pócle constituir a culpa< Como é que D. Alexandre Ma
l'la ele Sousa, sobrinho igualmente elo marqueQ: ele Palmella, podia dizer a seu tio 
que não queria acompanhal~o nem ir ver seu pae e mãe a Portugal, muito mais 
sendo o marquez seu ehefe na legação ele Londres? Já a obediencia aos paes e 
aos chefes d.e repartição é um crime em Portugal< 

(114) Eis-aqui ·uma gratuita e mera presumpção servindo ele unica base a uma 
se.ntença de degredo perpetao~ que impol't~ morte civil; em jurispruclencia cri
tnJnal quando se quer supprir a idade pelo discernimento, mmca isto se faz sem 
esse discernimento ser provado, ou por exame judicial, a que se procede na pes
soa elos réus, ou pelas illações que se tiram elas respostas que os réus deram ás 
perguntas jucliciaes; e aonde está o exame, ou as perguntas feitas a estes réus,. 
:.L~e ausentes em Londres não eram conhecidos, nem elas testemunhas, nem elos 
]~lzes ?. O argumento que se tira ela qualidade ele nobreza .elos .réus, e da educa
Çao N adequada que deviam ter, não é ele maneira alguma concludente; essa edu
c:çao pócle ter sido clescuidaela, póde mesmo encontrar um obstaculo na construc
aao physica elos educados. Quem devia ter melhor educação pela sua alta qualidade 

0 que o infante D . Miguel, e quem mais mal educado elo que elle? 
(115) Isto é mentim: O conde ele Calhariz nunca foi aclelido á legação portu

gueza em Lonch·es. Esta é a exacticlão ela sentença! 
. (116) Eis uma prova de qu:anto temos dito. Eis a invasão ela política no re

~lll~o. ~la justiça. Eis o peior mal qt'le póde acontecer aos governados. Eis o poder 
.1~dlc1al < banclonanelo a bussola legal; que devia dirigil-o, para ser o vil e abjecto 
a ulaclor e o sel.·vil escmvo elo poder. 
le ,.(~ 17) Este cóm.e !5'l:avissimo e ~ao h.orroro:'-'0~· era terem opposto uma clefeza 
. gJt]ma a um ataque IUJLLS1:o, a ficlehda'Cle -á trmçao . 

1. .· (118) Qual homem ele sangtte frio pó ele ler este paragrapho sem se sentir hor
ousado do 1nodo por gtte estes barba'l.·os algozes pretenderam cevar-se nos cor

kos. elos réus, aggravando po1· modo tão atrOQ: a pena ele morte? E é no meio da 
~ uropa civilrisada que ainda s·e praticam taes horrores l 

(119) Fechou a sentença com uma decisiva prova ela ignorarncia dos juizes. Os 
menores 'que têem seüs paes vivos, nada possuem proprio; qual é pois essa terça 
que eleve çonfiscar-se-lhes ~ Os juizes ouviram que os filhos durante a viela dos 
baes podiam ~ispor ela terça de seus bens, e cl'a.hi tiraram a _conclusão que .taUI~ 

en1 lhes podra ser con:fisüacla; mas aonde a le1, que auctonsa outrem a dispor 
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d'essà ter•ça imaginaria vivos ainda os mesmos filhos, e sem o acto da sua von
tade, solemnemente expl'esso ? Que vergonha para homens que se dizem letrados! 

A imprensa periodica libel'al tambem estigmatison violentamente o accorc1ão, 
mas pouco mais adianta a sua argumentação, e por conseguinte, omittinclo-11 
n'este repositorio, damos descle já noticia de outros factos. . 

Offi.cio 

(N . 0 1 0·1 reservado) 

Dl.nlo e e:x .mo Sl'. -- 0 ministro ·de sua magestade catholica n'esta cêlrte expede 
o correio (por onde remetto este) por achar ele bastante inteTesse o resultado da 
sua conferencia ultima com lorcl Aberdeen, em consequencia do expresso que ti
nha recebido em data de 8 do c01Tente ela sua côTte, cujo objecto era, segundo 
eleprehencli, não só instar pelo reconhecimento, mas procurar conhecer que effeito 
faria n'este goverl).O o reconhecimento de el-rei nosso senhor por sua magestade 
catholica, independentemente elas resoluções elo gabinete britannico. Para entrar 
em materia fez D . Francisco Zea valer quanto D. Joaquim Acosta lhe mandou 
dizer nos ultimos despachos que n'aquella epocha tinha recebido sobre a marcha 
firme e prudente do governo portuguez, os actos ele moderação e clemencia que 
provam o caracter ele sua magestade elurei nosso senhor, e os acontecimentos que 
provam o estado de exaltação, em que a nação ainda se acha, estado ele que só 
póde fazer idéa exacta quem o presenceia ou ·quem esteve em iguaes circumstan
cias; tive a soffrer as recriminações ele lord Aberdeen sobre todos os aconteci
mentos que em Portugal o têem indisposto, que por tantas vezes tenho repetido, 
sendo o ultimo o conservarem ainda em prisão os quatro marinheiros; depois de 
-rebatidas aquellas a:ccusações, por onde aquelle ministro ordinariameilte principia, 
·entrou em materia D. Francisco Zea, perguntando se era verdade que partia para 
o Brazíl a pr.inceza elo Grão Pará, a que lord Abercleen respondeu que sim, se se 
poclesse a:ffirmar alguma cousa do que o marqüez de Barbacena. dizia a este res
peito; pois n'este caso, disse D . Francisco Zea, a posição do negocio muda com
pletamente, e desejo ver, não immediatamente, mas de alguma maneira, o modo 
e tempo de terminar este negocio, que tanto intel'essa a el-rei ele Hespanha; que, 
tendo muito cles~io ele ver est.'tbelecicla a boa harmonia entre toclos os mem
bros ela família de Bragança, para o qtte tem st~fficie~temente feito, não póde, 
comtuclo, deixar de olhar, tanto para os seus interesses, tão ligados com os de 
Portugal, como pela justiça de· el-rei o senhol' D . Miguel. Estas reflexões e instan
cias agitam sempre lord Aberdeen, que lhe clisse qtte não julgava que a partida 
da princeza mudasse as circumstancias, e que emquanto ao socego em Hes1)anha 
podia estar certo nas promessas cl'este governo ele cooperar para elle, como por 
mais .vezes o tem seguido; respondeu D. Francisco Zea que esse estado eTa mtúto 
bom para o momento, mas que era preciso olhar para o futm·o, qne não podiam. 
viver dn jOtw à la jou?·née~ que um acontecimento qualquer na Em·opa podia in
fluir n'essas disposições elo governo britannico, que emquanto á paTtida da prin
ceza é assim, que nada mucla a posição do governo de Hespanha, que nunca re
conheceu nem o imperador elo Brazil, nem esta senhora, e que só tem obrado 
por cleferencia a este governo, e com o fim de fazel' cessar este estado em que, 
se tem deixado el-rei nosso senhor, JP,as que para Inglaterra mudava muito a po
sição; um tal passo, que falia pol' si mesmo, 6 tão claro a todo o mlmclo, que não· 
deixa logar a pretensão ele negociação com o inlperaclor elo Brazil; conchúu que, 
não só era justo que o governo hespanhol reconhecesse el-rei ele Portuga1, mas 
que até convinha á Inglaterra, para não ser a primeira a fazel-o. Conveiu lorcl Aber
deen em que a posição cl'este governo, n'este negocio, mudava com a partida da 
pr.inceza, dizendo mais «fallaremos n'isso outra vez>>; disse-lhe D . Francisco Zea: 
ccBastfl,-me sabel-o ainda que m'o não diga, e mesmo publicamente não convinha, 
comtanto que eu est~ja certo que não se oppÕe». 

Hontcm viu o ministro ele sua magestaclc catholica o príncipe ele Estcrha.zy i 
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· rolou a eonversação sobre a parti.cla da princeza, t endo este embaixado1; acà:bado 
ele estm' com o marquez de Barbacena, que lhe certifi.éou partir hqje pam Ostende, 
e quarrdo Voltasse a Portsmouth com o imperador, ali devia ir a princeza a senhora 
D .. 1\'~aria ela Gloria, e partir com a imperatriz para o R'io; l'epetiu tambem o 
pnnc1pe alguma cousa elo que lord Aberdeen lhe tinha dito sobre este o'J;>j ecto, 
mas, servindo-se de meias palavl'as, cleixolt penetra1; que elle)he dissera <<Não sei 
d7 ?nele pócl e vir esta teima ele levar a princeza para o· Rio, 11utis, enjin, il fav.t 
a~ow qnelq_tb' attentirm pau?' la clignité clu gouvm'nemmtt anglais~· D. Ped1'0 se condtât 
8~ mal clans tet afiai?· e» . . ' · 

Pelas ultimas conferencias ele D . Franéisco Zea, éortclue este ministro que esta
mos .muito mais adiantados elo que pocliamos esperar, que as condescenclencias ele 
el-rer nosso senhor o têem collocaclo em um.a posis-ão o melhor possivel, que não 
ha senão uma f6rma agora a preencher, e que devemos só empregar os meios 
l)ara aproveitar as boas disposições cl'este ministerio, evitando tudo quanto o possa 
cles~ostar, e éomo os acontecimentos com os subditos inglezes são aquelles que 
1~Ulto comp1'omettem os ministros, se não os protegem, e por isso são atacados, 
nao só nos j01'naes , mas tambem no parlamento, convem sobre tudo evitai-os; pa
rec~u-lhe muito conveniente, no que convenho, que se soltassem os quatro mari
nheiros ; era mais üma prova ele clef'erencia a este governo. T endo-se feito o es
sencial, não teve o l'esültaclo que mais effeito faz, que é a soltm'a, recaír este 
acto sobre estar em elles ao serviço ele sua magestacle britannica, que acaba ele 
dar uma prova ele attenção que lhe eleve a conservação dQ socego e orclein cl0 
actual governo ele Portugal, riscando elo seu se1'viço ao capitão J ories, co:m.man-
cla.nte elo brigue Vigilante . · . . . 

Esta communicação foi feita hontem pelo sub-sem~etario lorcl Duglas ao consul 
geral Sampaio, e como este tenha em seu poder o original, nãp posso hoj e re-
1lletter a copia. Não tenho podido ver lorcl Aberdeen, nem, portanto, tratado das . 
1llaterias ele que fazem menção os officios reservados n .os 183, 184, 185,·186, 187, 
188 e 189, que recebi antes ele hontem pelo paquete BTumble) em data de 8 elo 
corrente, e como ·me consta que se tinham tomado mecliclas serias para evitar o 
abuso ela coxrespónclencia, e mtúto serias para um governo ela natureza cl 'es te, 
parece-me conveniente não exigir nada até que saiba o res1.utaclo elas medidas 
qu~ provém ela communicação que tinha feito a lorcl Abercleen sobre o mesmo 

fi
ob.)ecto, indicando o mesmo canal ela communicação que v. ex. a me r.epete. no of

Clo reservado n. o 187. 
"' Chegou antes cl~ ~ontem a Falmóuth o marquez ele Pa~ma em uma embarca

Çao ele guerra brazileira; não se sabe o :fim da sua missão, nem mesmo no Rio 
00nstava; supi)õe~se que é para acompanhar a im1)eratriz como mordomo mór, e 
até á sua chegada em nada alterou as clisposições ela partida ela senhora D. Maria 
da Gloria, que pediu aqui a el-rei uma aucliencia ele despedida; porém, não me 
c~nsta que tivesse por ora r esposta, apesar ele que os preparativos para a par~icla 
nao têem cessaclo. 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 22 ele agosto ele 1 829 . ~ lll.mo e ex.mo sr. vis-
conde de Santarem. = Vi-sconde de Asseca. · 

Officio 

Ill. mo e ex. mo sr. - 'five a lxónra ele receber hontem os dois officios ele v. ex. as 

. ele .20 do corrente, r espondendo em üm ao meu ele 16, e solicitando em outro os 
~e1os pecuniarios para pagamento ela divida atrazada, sustentação elos emigrados, 

o corpo diplomatico e da T erceira. 
Será o meu primeiro cuidado, chegando ao Brazil, apresentar ao imperador 

~e:1 amo estes officios , e solicitar com a maior instancia as providencias que são 
Incl1 s~ensaveis para· triumphar a causa ela legitimidade. , 

S1nt0 e prevejo as consequencias ela falta ele algum supprimento pecuniario 
entretanto que vou ao Brazil'; mas é forçoso declarar a v . ex.as que eu estou sem 
~m real c~isponivel, e, quer :ficasse em Londres, quer me r etire, nenhuma quan
tia podena claJr a v. ex .as clep9is elo dLa 21 elo corrente, em que chegou o ex.mo 
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si·. marquez de Palma 31 esta capital. Emquanto tive dinheiro Oll meios de o con· 
seguir, prestei a v. ex,as os soccorros pecuniarios que obtive, tomando mna res
ponsabilidade, e expondo-me a desgostos que muito excedem a quanto v. ex: .as 
podem imaginar; mas en.tendi que bem servia assim ao imperador meu amo, e 
que só assim podia sustentar, como tenho sustentado, a causa de sua a-p.gusta filha. 

Agota, torno a ~izer, nem tenho dinheiro, nem meios de o have1·; mas espero 
tud_o conseguir quando tiver a fortuna de poder advogar pessoalmente esta causa 
na presença do imperador. , 

Deus guarde a v. ex.as·Laleham, 22 ele agosto de 1829. - m.mos e ex.mos srs . 
marquez de Palmella, marquez de Valença e José Antonio Guen-eiro . =lJ{a?·q~wz 
de Ba1·bcwena. 

Offi.cio 

In.mo e ex:. mo sr. ~Tivemos a honra de 1'ecebet os dois officios ·€lé v . ex . a, da
tados um ele 21 e o outro ele 22 do corrente; com· o pF1meiro n0s transmitte 
v . ex.a um decreto ele sua magestâde o imperador elo Brazil, como tutor ele sua 
augusta filha, creanclo uma regencia para governar Pm•tugal em nome da mesma 
senhora, e designando-nos como os tres membros ela dita regeneia. 

No outro officio responde v. ex.a aos dois que lhe dirigimos em data ele 20 
elo corrente, e nos .declara que está sgm um real disponível, e que se não acha 
auctorisado, desde o clia em que o sr. marquez ele Palma chegou a esta capital, 
a fm;necer~nos quantia alguma para o serviço de sua magestade :fidelíssima. . 

E mister confessar que nos parec€1 incomprehensivel que na mesma occasü'io 
em que sua magestade imperial foi servido significar as suas ordens para a crea
ção de um governo que · sustente a causa da senhorâ D .. lVIaria II, se mandass_e 
suspender toda e qualquer prestação ele subsidio pecuniario, sem a qual 'é eVl·· 
dente que um tal governo não pócle, nem dar providencia alguma, n €lm mesmo 
existir, e· a unica maneira · que temos ele explic&r lrma tal contraclicção coheren
temente com o respeito devido a slll.a magestade imperial, é perS1Radir-h0s .que o 
mesmo senhor suppunha verificado o emprestimo que nos maJndou contrahir por 
conta ela senhora D. Maria II, o qual emprestimo, como v. ex: .a. bem S31be, só se 
pócle obter debaixo da garantia elo Brazil, e portanto não nos fornece recurso ne
nhum senão cl'aqui a quatro ou cinco mezes, no caso ele se conseguir a dita ga
rantia. 

V. ex.a, que sabe a funclo a situação em que se acham os negocios ele Portu· 
gal, col'!.corclará sem duvida comnosco em que a ,cessação repentina e inesperada ele 
todos os subsídios, e espeéialmente coincidindo com a retirada da senhora D. Ma· 
ria II para um paiz tão distante, dá 1.rm golpe fatal e talvez irremecliavel á causa 
ela rainha, destruindo o corpo de opposição que se achava organisaclo contra a 
usm-pação, dispersando os ~lementos cle ·que era formaclo, e aniq?-ilanclo ao mesJ?-0 

tempo todas as esperanças elos fieis portttguezes e todos os rece10s elos revolumo
narios. 

Escltsaclo é acrescentar que a ilha 'rerceira só por milagre se defenderá logo 
que cessem os soccoáos pecuniarios inclispensaveis que recebia; e por esta occa.
sião devemos cleclar~r a v. ex. a que depois ele ámanhã se vencem letras sacadas 
pelo governo cl'aquella ilha pela quantia ele f: 3:000 esterlinas, as quaes fazem. 
parte da divida atrazacla que já participámos a v. ex.a, e voltarão recambiadas 
para a Terceita, uma vez qt1e fiquem, ç:omo ele certo ficarão, sem pagamento. 

Alem elas ditas letras existem ainda f: 12:000 ou 13:000 esterlinas, de letras 
tambem já acceitas e pagaveis (segunclo a lista que tínhamos entregue a v. e:x: .a) 
no proximo setembro e princípios de outubro; v. ex. a não ignora que um de nós, 
o marquez ele Palmella, se acha pessoal e corporalmente responsavel pelo seu pa
gamento, e elevemos observar a v. ex. a que estas letras representam uma clespeza 
já feita por conta e a pró ele sua magestacle a rainha, e já paga; e por isso D:os 
paTece que pede a boa fé que esta despeza, ao menos, seja pontualmente satis
feita, ela mesma fórma que o são todas as demais "feitas com a rainha durante a 
sua estada em Inglaterra. . 

Não podemos deixar ele expressar a profunda magna ele que estamos possm-
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d?s, considerando que nos vemos na necessidade de abandonar a direcção elos nego
Cios de sua magestade :fidelíssima, on occultando-nos como fugitivos e quasi réus aos 
olhos dos nossos. proprios COPlpatriotas, ou-justificando -nos por meio de explicações 
e deçlarações que podem ser ainda mais prejudiciaes á causa ela legitimidade. 
. A vista do que fica dito, reconhecerá v. ex.a certamente a inevitavel neces

SHlade em que nos. achâmos, não só de não acceit&r a insigne honra que sua 
magesta.de imperial houve por bem fazer-nos, mas tambem de cessar immediata
mente na ingerencia que até hoje temos tido nos negocios do set·viço ele sua ma
gestade fidelíssima. O que temos a homa de ·pa,rticipar a v. ex. a para que possa, 
a~tes da sua partida, fazer as disposições que julgar convenientes, com o conhe
Clmento ela nossa determinação. 

Deus guarde a v. ex. a Lonclres, 23 de agosto de 1829.- In. mo e ex.mo sr. 
ma~quez de Barbacena. =MaTq_uez ele Palmella=Ma?yuez de Valença=José An
tomo Gi.te?'?'eÍ?'O . 

Ofl:icio 

n~.mos e ex. mos srs. -C.ommunicando a v. ex.118
, pelo meu officio de hontem, a 

total 1mpossibilidaele em que me achava ele prestar os soccorros pecuniarios que 
v. ex. as solicit.<tvam, nem por isso deixei de continuar a fazer todas as diligencias 
para tirar a v. ex.as de um embaraço que me l)arecia fatal para a causa da se
~ora D . Maria II, e do maior desgosto para meu augusto amo, que tal não pre
'Víra, contando com o emprestimo para que v. ex.as estavam auctorisados. 

No momento mesmo em que eu acabava de conseguir a cooperação dos me1Í.s 
amigos, e particula11:mente a elo encarregado de negocias do imperador meu amo 
n'esta capital, para fvrnecer algtms fundos á regencia da monarchia portug·ueza, 
recebi o officio de v . ex. ns de hoje, a que me apresso a responder. Soceguem 
v-. ex.as a esse respeito, e continuem no posto da honra, porque as letras acceitas, 
e de que tenho .conhecimento, serão pagas, e a Terceira soccorrida . 

. Devendo embaucar ás nove horas pa'ra Ostende, não cabe no tempo ultimar 
hoJe quanto é mister fazer para segurança elos meus amigos, e para que toda a 
res_ponsrubilidade ~ risco recáiam tmicamente sobre mim, mas tudo será feito in~ 
fallwelmente em Portsmouth . Antes, porém, ele embarcar, adianto a v. ex. as esta 
P~rticipação, que, se não COlTesponde plenamente aos nos·sos desejos, sempre de·s~ 
'Vla o mal imminente, e habilita a v . ex.as para tirar partido e dar direcção a 
qualquer acontecimento que possa sobrevir n'estes quatro mezes, emquanto não 
chegam as providencias, que infallivelmente ha de dar o imp.eradoF meu amo, 
~ua:ndo uma vez for cabalmente informado d'estes negocias, e vir a rainha :fide
hsslma sã e salva a despeito de tão criminosa inclifferença de uns, e ele tão exe~ 
Crav-el per:fidia ele outros contra a innocencia e direitos da filha, e contra a boa fé 
e a generosiclacle do pae. 

Deus guarde a v. ex. 35 Londres, 23 de agost0 cl.e 1829. -Ill.mos e ex.mos Sl'S. 

l'llarquez de Palmella, marqtiez ele Yalença e José Antonio Guerreiro.=Mm·q·uez 
ele Bcwbacena. 

Portaria 

Attendendo á melhor organisação das forças d'esta guarnição, á facilidade ele 
regu~ar mais exactamente a disciplina militar e a acbninistração dos corpos; e 
cons1derando que o batalhão de caçadores ~- 0 5 tem quasi o numero de praças 

. que formam o seu estado completo: hei por bem mandar reunir todas as pra
ças ele pret, ora addidas ao dito batalhão n . 0 5, em um novo batalhão que, debaixo 
d~ denominação de ccbatalhão provisorio de caçaclorés» e orga.nisado na confor
ll:ndacle elo plano para a organisação do exercito de 29 de outubro de 1814, se 
61Upregará na defeza d'esta ilha, até que as circumstancias permittam que as pra-
Ças que o vão compor regressem aos seus respectivos corpos. ' 

O batalhão de caçaclores p!!ovisol'io usará elo unifo1·me da côr estabelecida para 
esta arma, com gola enca1nada, canl:).ão amarello, e as barretinas sem numero, 
0l'naclas sómente com a corneta. · . 

Palacio do governo, em 23 de agosto de 1829. = Conde ele Villa Flo1·. 
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Officio 

Dl.010 e ex. 010 sr. - Tenho a honra de p ÇJJr ticipar a v. ex.a qu e chegu!:li a es ta 
ilha no dia 17 ·do cone:J+te, havendo-me empregado &té hoje em colher alguns do
etnuentos tendentes aos faotos r.evohwionarios que se dese:qvolveram aGJ.ui cont~·a 
a real auctoriclade e sobera:qia ele el-rei nosso senhor, os quaes, cQm o summano 
de testemunhas a que vou p1;ocecler, devem formar o corpo de delicto da devass a 
que me foi commettida p~la carta l'egia de H de fevereiro passado, vistp que 
por esta não se acha supprtdo. . 

Achei já presos t:vinta e mn inclividuos, a maior parte d'elles Pl'Ollli:qciados na 
devassa ql!.e começou a tira:r o juiz por bem da lei, e que não se cutimol!. por ser 
avocacla pelo c01:re~'eclor ela com[],rca pe~os fundamento s expostos :qo sel:t officio1 
consta:qte ela cop1a Jllllta. Em pouco ma1s ele um mez persuaclo~me ql!.e :findaret 
esta cliligenoia; espero por isso, quanto antes, as reaes ordens sobrê o meu fu-

. turo destino, assirri como dos presos qLte tioa:rem pronunciA-dos, porque não tenho 
instrucções a similhante r espeito . -

Se:qdo rara a :qq.vegação elo po:rto de Lisboa para esta ilha, lembro a v. ex.a 
que só poder ei receber com brevidacle quaesquer orde:qs, . se:p.do"me dirigidas f>Ol' 

S. lVIigriel ou por algumas e:mbaroações ele guerra que venhal,ll com clet e:rminaclo 
destino para estas ilhas, elo que muito se precisa, attentas as actuaes ci:rcumstan
cias, nãõ só para se tOl'nar mais facil a communicação CQm P9rtugall copio pel? 
grap.cle respéito que causa a p:resep.ça ele t~es e:rnbarcações , E quanto se me of
fe:rece a co:rnm1.u:licar a v. ex . a 

D eus guarde a v . ex.a Horta, 2q ele agosto ele 1829.-,-Ill.11!0 e ex.T11° Sf. João 
de lVIatto13 e Vasconcellos Barbo13a ele l\'Iagalhães, mir).istro e secretario ele, estaclo 
elos negocias eccle.siasticos e de justiça. = José Montei?·o To1·re;;. 

Copip. ~ qp.e se refe r e o officiq S!l:pr?-

Satisf~J,zendo ao que v. s. a :me ~·equi sita no sel!. o:fficio clatfl.cla cl13 honte:m, re
metto a devassa avocacl~ e mais p~peis relativos aos acontecimentos r evoh1ciona- , 
rios que tiveram lagar n' e::;ta ilha nos clias 4 e 5 ele novembro passado; e como 
seja necessario que nos q,utos ~ppareça o que for possível appa~•ece~·, dos motivos 
que :fizeram sustar os 1Jl•ocecl1mentos judiciaes começados, ten4o a declarar a 
v. s.a que, havendo ·taes factos occorriclo no tempo em que pela pl'imeil.:a vez es-· 
tava nas vizinhanças dq, ilha Terceira a ex]!>ediçã,o enviada para destruirr o ge· 
verno ali levantado e o foco das desordens elas cle:rri.ais ill:j.as; 'e sendo os aconte
cimentos em questão uma centelha cl'aquelle fogo, atiçada por aquelle governo e 
paFa os mesmos :fins, assentei que clevia esperal' que se abrissf) a sy:p.dicancia ele 
que vinha encarregado 0 desembargador José l\~onteiro Torres , a fim cll') receber 
cl' elle as instrucções necef_\sarias, achando-se ele mais a mais na illla. T erceira os 
fugitivo s p:rincipaes collaboraclores da desordem d'esta ; maHogracl~, porém, a ex
pedição l:l desamparadas estas ilhas até ao Fl'incipiq ele maio elo corrente anno, 
dei paFte dos motivos políticos qne, não só m!3 inhabilitavam para cl!õlsenvolver un1 
processo que augmentaria inimigos na epocha em c1ue as mesmas auctoridades 
mal atinavam com . os meios ele clefencler a prqpria viela, ma13 tambem il;iliibiam 
testemunhas imparciaes e :fidedignas de deporem com segurança. As r espostas ás 
amiudadas representações feitas a sua magestacle pelo governo militar e por rim, 
foram, jtug·o eu, apanhaclas na ilha T erceira em um, hiate que ali arribou e ele 
tudo foi Foubaclo; e portant0 a decisão sobre os mais impo'l'tantes pontos nos não 
chegou á mão . 

V. s. a verá dos autos a implicancia ela pessoa elo consul' de sua magestade 
o imperador elo Brazil, e saberá elo- governador militar · a obrigação que a seu 
r espeito fizeram contrahlr apm aclas !3 perigosas Gircumstancias , ele onde .póde 
concluir que, emquanto sua magestaàe el-rei nosso senhor não r esolver alguffi:a 
cousa a tal r espeito, esta difficulclacle , junt[J. ào estado ela ilha T erceira, impossl
bilitam por ora a marcha J:egulaF do pl'OC~sso, senclo mttito provavel que :EL'este 
estado de causas a espada da jnstíga cleixc intactos os que talvez se possam con
ceituar principalmente ~:Uplicaclos: negocíos tão importantes não pocliam :ficar en-
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tregues a um jlúz leigo; eis o motivo por que foi avocada a devassa por elle co
meçada qmundo eu estava gravemente enfermo e com minha mulher de cama, 
tendo, havia dias, dado á luz uma crean~a. _ . 

. Em summa, a segurança .publica e inc1ispensav·eis considerações políticas exi
gtram que este processo, que a todo ,o tempo se podia oTganisar, fosse olhado 
como um objecto semrndario áquelles. E qttanto posso declarar a v . s .a, assegu
rando-lhe que nada se fez sem que se desse parte a st~.a mag·estade e ao ex.mo 
sr. govemador e capitão general ein todas as occasiões que o rigor do üwerno o 
permittiram: á vista elo que v. s.a procederá como entender justo e convepiente 
ao real serviço. -

J?eus guarde a v. s .a Horta, 1 de julho ele 1829. = O corregedor, Miguel 
.L~Icwza Bo1·ges âct Carna1·a. = Jll.mo sr. dr .. jl,Ú:?J de fó:ra d'esta ilha, Manl1el Auto-
mo Gracia ela lYiatta·!. -

Circularll 

~I.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra ele participa~· a v. e4.a que st~.a mag•est~tde 
_fide!lssima a rainha, minha senhora, conta partir ámanhã, 25 do. corrente; d'esta 
capital para Portsmouth, a fim ele enc<'mtrar-se com sua magestade a ilnpe:patriz 
do B~·azil, em Cl'Üa companhia embarcará para o Rio ele Janeh•o ao primeii.o vento 
favoravel. Tres emba1·cações ele guerra brazileiras formarão a esquaclTa que aao+n
panha suas magestacles. 

:B;spero que o plenipptenciario de sua magestacle o imperador elo Brazil, ~ntes 
c~e cleixaJr este reino, publicará, em nome e por ordem c1'aquelle ::;obm·ano, os :mo
twos que tornaram necessaria a partida ela r~inha, 

Sua magestacle :fidelíssima despediu-se hontem elE! sua magestade britannica, 
e foi recebida com o maior a{fecto e consideração. Abraçou-a el~rei, beijou=lhe 
repetidas vezes a mão, assegurando-lhe que jamais se esqueceria cl'ella, e que 
tomava o maior interesse pela sua prosperidade. ' · 

Faço a v. ex.a esta particip~ção confidencialmente, a fim ele que pos~a usar 
como entencler conveniente cl'estas idéas, procurando diminuir o effeito desagra
davel que deve produzir aquelle acontecimento. Brevemente poderei escrever-lhe 
sobre este objecto com mais extensão. Pelo marquez de Palma, t~.ltimamente c!4e7 
gaclo do Rio ele Janeil•o, e que passou junto á ilha Terceira no clia S do corrente, 
80ttbe-se n'esta embaixada que a esquadra elo usurpaclor, com tropas ele clesem
bal!que, ·estava á vista em fl•eute ela ilha,. Pela nau de sua magestade brítangica, 
0 Ganges~ tambem vinda elo Rio de Janeiro, e qt~e passou á vista da mesm·a ilha 
a ...,13, consta que nenhum dos navios da esquadra apparecia n' ~quella paragem. 
~ao sei se eleva attribuir esta clesapparição a algum temporal ou a qualquer des
~~~0 que lhe fosse dado, porque não tenho. recebido participações elo conde ele 
v 1lla Flor. 

Deus guarde a v. ex.a Lm-,.dres, 24 ele agosto ele 1829. - lll .mo e e;x:.1no 
Sr •••• = JJ1a?'CJL~ez de Pctlmella. 

')(< 

Esta noticia pr0p~l ou-se immedillitamente, e no dia seguinte tml- periodico por
tugu.ez que se imprimía em Londres clava-a aos seus leitore~ sob o titulo 

A rainha de Pp:r-tugal 

, Dentro ele poucos c1.ia.s saírá sua magestacle fidelíssima, a senhora D. Maria II, 
deste reino para o Río ·ele Janeiro, em consequencia de ordens po,sitívas elo im
perador seu pae, Esta partida causa aos po)'tuguezes :fieís o mais vivo sentimento, 

22 
1 Segue uma relaç.fto assiguada pelo escrivão da devassa, João Lui~<~ Fernandes Braga, em 

cl d~ agosto, com os nomes, idades e profissões c(:j.s pessoas presas no castello ele Santa Cruz 
v a vüla ela Horta pela referida rebelliã.o de 4 cle·no;ve;rnbro, e quasi todas prommciadas na de
f ~ssa começada pelo j,aiz vereador., e qBe ·se não concluiu; sendo 1 ajudante ele milícias, 3 al
d~ates, ~ cadete ~1a ilha, ~ carpintei~·os, 2 lavr~dores, 1 marítimo, 2 moços ~~e servir, 1 official 
iH tanoerro, 1 olell'o, 1 ounves, 2 pai7.auos, 1 pllltor, 1 procurador, 2 Sf,Lpaterros, 5 soldados ela 

1\1 t.a~o.eiro, 3 trabalb~clores ~ 1 que vive ele negocio. 
Dingtda ao corp'o d1ploma1nco portuguez. 
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porque sua magestade na Europa era o advogado melhor ela sua e da nossa cau· 
sa : a sua presença lembrava constab.temente aos soberanos seus alliados o dever 
que lhes pesa ele darem cumprimento a .tratados e a solemnes promessas, clal'as 
e terminantes, cujo desprezo é o mais fat.-1.l exemplo de immoralidacle e uma liç~o 
bem funesta para os governos. Muito de acinte se tem eni,edado o negocio mms 
simples; e u causa mais justa que se tem apresel;ltado ao tribunal da politioa 
Europa deu com juizes que, se por um resto de pudor úão ousam proferir uma 
sentenç_a tão iníqua como desejll:n:~. , ~azem quanto é possível para sustentar o crime 
c a usurpação no logar da legthmtdade, só porque esta legitimidade é acompa· 
nhada de um systema de moderada liben1acle, cujo clarão, por tenue que seja, 
os deslumbra e os cega. 

Oomtudo, ainda que este acontecimento necessariamente ha de produzir ab~
timento na força moral dos portuguezes, e sobretuc1o n'aquelles que por sua s1· 
tuação não podem entrar no amago d'este delicado negocio, politicamente fallan· 
do, não cremos que da partida da rainha resulte vantagem alguma ao usm·pador 
elo throno JlOrtugt\ez . Esta partida torna de todo baldadas as esperanças ele qual· 
quer transacção que o segurasse no domínio que elle l'Oubou. Fioam assim fi·us
trados os · desejos de effeituar esse funesto casamento, que já por duas ve21es so; 
licitou, aconselhado por nossos inimigos, como o unioo meio de cohop.estar a usur
pação e firmar-se na posse de que o mettêra a mais negra perfid.ia. E d'este modo 
sómente que D. Miguel podia ser reconhecido. 

O imperador D . Pedro repelliu firme as duas tentativas que a fraudulenta hy
pocrisia fizera, mascarada com a apparencia de desejos de l)az e do termo elas 
desgraças que affiigem Portugal! 

O ustu'Pador de bom grado lançaria sobre ·os passados delictos o véu d'este 
desgraçado consorcio, para dentro em pouco sacrificar a victima innocente ao ím
peto b;rutal de seus furo1•es e aos da cruel Agrippina que dirige os seus conse
lhos. A rainha de Portugal vae buscar em seu pae, em seu natural tutor e de· 
fensor ele seus direitos, o auxilio que lhe negou a mesquinha e tortuosa política 
de alguns .gabinetes . O imperadm• est.'Í obrigado pela nattU"eza, pela politi:oa e pela 
sua honra, a que por certo não podel'á·faltar, a manter os direitos de sua augLtsta 
filha na pessoa d'ella e em sua desoendencia, unica legitima na successão de Por
tugal; assim como a carta constitucional, obra inteiramente sua, e que deu á na
ção portugueza como legitimo rei, que era, em virtude da sua generosidade e sã 
política. O primeiro monarcha do mundo que espontaneamente de11 uma constitui
ção aos seus povos, moderando o exercício das prérogativas reaes e restmU"ando 
os fóros e libenlades de seus subditos, ha de, como nos tem promettido, saber 
sustentai-a. É sem duvida mell10r que sua magestade vá para o Brazil do que 
:fique em Inglatel'l'a, espectadora dos resultados d'ess;:t manhosa quanto lniseravel 
política, em que se acharia compromettida a ·sua real dignidade, sempre que o 
seu mais antigo all.iado a não fosse collocar no throno, afugentando d'elle a abje
cta e insignificante creatum que o roubou. Tal é a clara obl'igaçfto cl'este gover
no, não só em virtude de tratados de mais ele quati·o seculos, mas principalmente 
em virtude de estipulações modernas, promessas e procedimentos que sem duvida 
obrigariam um ministerio que professasse mais generosos princípios. 

Sua magestade leva o cordial affecto de todos os portuguezes que a viram, 
que contemplaram seus nobres e reaes attractivos, sua magestosa·doçura e natu
ral benignidade, qualidades eminentes que farão um clia a ventura do infeliz Por
tugal. Longe estamos ele desalentar oom este suceesso, comquanto nos cause do
loroso sentimento; antes temos todo o motivo de esperar que a sobe1•ana, que 
agora com tantas saudades vemos partir de entre nós, virá brevemente sentap.se 
no throno de seus avós, cxptuso d'elle para sempre esse tyranno covarde e d.is
simulado, cuja sêc1e se não sacia com todo o sangue elos portuguezes . Uma cousa 
sabemos de certo, e como certa annuuciâ.mos 1 e vem a ser que o ttslrnrpado?' não 
se1·á reconhecido por nenhuma potencía etu·opêa. Os seus crimes são os seus mais 
implacaveis inimigos, e as lw?'Cts da sua exlstencia política ma1'chan~ com Í1W1'ivel 
cele1-idade. 

Sua magcstaclc fidelíssima foi a Windso1' Oastle no dia 23 do corrente despe-
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dir-se ele sua magest.:1.cle britaamil:a, por quem foi r ecebida cum a maibr affaLili
dacle e carinho, e com repetidas expressões sobre o interesse que tomava por 
ella.. Be~ ou-lhe muitas vezes a mão e a face :p.a despedida, e lhe assegurou a sua 
constante amisacle. 

E stiveram presentes a esta tocante scena todos os príncipes ela casa r eal, 
entre outros o duque de Cumberland, o príncipe Jorge, o duque e duq_ueza de 
Clarence, que mostrou po1• sua magestacle o maim• sentimento; e todos lhe disse
ran:t que esperavam vêl.a em bl'eve· tempo mais feliz sentada no throno de seus 
ma10rés. · 
. Hoje partiu sua magestade para Portsmouth, acompanhada elas damas, offi

Claes c1~ sua casa, do marqtlez de Palmdla, m::wquez ele V alença e o conselheiro 
Gn~1Te1ro, que estarão com sua magestacle até ao momento ela sua partida, a qual 
~era, logar, ao primeiro vento favoravel, a bordo da fragata que conduz a nova 
11llperatriz. Suppomos que o marquez de Barbacena, antes da sua partida, fadL 
taes clechu•ações, que satisfaçam os desejos ele todos os portuguezes, fieis subcli~ 
tos de sua n').a.gestade, sob1•e os motivos ela sua tempoi:ar ia ~usencia ~: 

Declaração' 

No momento ele cumprir a ordem positiva. que o imperaclor meu augusto amo 
houve por bem expedir-me na qualidade ele pae e t11tor de sua magestade a se
nhoTa D . Maria li, rainha r einante ele Portugal, pa.ra que eu haja ele conduzir 
para a sua . eompanbia a mesma a11gusta senhora, é do meu dever, segtmclo as 
tns~rucções ele que estou munido, patentear as intenções de sua magestade im
perta! a toclos os subclitos fieís de sua magestacle fidelíssima, para que todos co-
1~eçam os verclacleiros niotivos el' esta imperial deliberação, e não se deixem illu
chr _por inf'unclaelos r eceios ou insinuações malignas. 

. A separação ele sua magestade :fidelissimn ·ela companhia ele seu augusto pae 
fo1 necessaria consequencia ela exaJtaçfi.o da mes.ma senhora ao throno ele Po rtn
gal: A sua vinda a Inglaterra e a sua temperaria resiclencia nos estados elo mais 
anttgo alliaClo ela corôa pOl'tugueza .foram ril.otivaelos pela ínesperaela e odiosa usur
pação operacla n'aquelle r eino, com violação elos juramentos mais sagrados e es, 
caudalo dos governos e elas nações ele ambos os mundos. · · 

9 r egresso ela mesma augusta senhora ao seio ele sua família. é necessario 
· effetto ela lucta que infelizmente existe ent:re a legitimidade c a usUl]Jação, por
que a ternura de sua magestacle imperial exije que em tão extraorclinarias cir
Clllllstancias , até ao momento suspirado em que a senhora D . Maria II h~a de 
;er collocada sobre o throno que o eéu lh e destinou, seja elle o defensor e guarda 
c a lDessoa da mesma augusta senhora. 

Long·e, portanto, ele abandonar a causa ele sua mui prezada filha, persiste stia 
~n~ge~tade imEerial n~ .in~tbalct.vel ?·esolttção de pfotegcl-a quanto couber nas suas 
01 Ças, e ele nao transíg1r 3ama1s com a usurpaçao . 
. Quaescruer que sejam as diffict1ldacles e obstaculos que possam retardar o 

yllnupho ela causa da honra, da justiça e da legitimidade, não elevem os subditos 
c a senhora D. Mm'ia li desmaiar na gloriosa defeza em que se acham empenha
dos, porque a justiça da causa l~es abona o triumpho d'ella; e se algumas pes
soas houver que clura,nte a lucta prefiram o ·asylo do Brazil ao que lhes têem 
prestado algLlmas elas potencl.as da Europa, p0clem contar, e eu lhes afianço, por 
~rclem exp1•essa elo imperador meu amo, que encontrarão no Brazil aquella gene
~os~ hospitalielade d.e que são j ustamente credoras pelos seus não merecidos infor- . 
• 11~tos e pela sua provada. ficlelidacle ás augustas pessoas ele suas magestacles el-

161 D. Peili'o IV e a rainha D . Maria II. . · , 
Bordo da fragata Impe1·at?·iz) 27 ele agosto de 1829 ,=Mcmzuez de B a1·bacena 2• 

! ~aq~tete de Podttgal n. 0 1, de 25 de agosto, pag. ~fi . . 
:tch Esta declaração, a que o marquez .de PalmeHa allude em officio ele l{l elo mesmo mez, 
p ~-se _tambem transcripta, mas com data ele 2ô e alg umas v::triantes, nos D espachos e co?Tes· 

on enc~as, tomo IV, pag 541. 
O Sunday Times de 30 ele agosto publicou uma pequena noticia, cuja tradt1cção é como se · 

37 
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OJlicio 

Ill.mo e ex. mo sr. -A carta c1 ue v . ex. a n~s fez a honra de dirigir em data de 
23 do corrente contém sentimentos bem clignos de um. zeloso e fiel servidor do 
augusto pae de sua magestacle a senhora D. Maria II, cl'aquelle a quem foi e~-

. trcgue a defeza dos interesses e a guarda da pessoa d'csta j oven c IJOr tantos ti
tulas interessante soberana. Confiados, l)Ortanto, no apoio e promessas ele v .. ex.n, 
ele cuja efficacia temos tao sobejas provas, e desejando contribuir tambem quanto 
ele nós depende para a sustentação ela justa causa, à. qual por dever e honra es
tamos ligados, animar-nos-hemos a permanecer reunidos a fim de dar clirecção aos 
negocias do serviço de sua magestade ficlelissima, ela mesma fórma que estamos, 
e conforme as ordens de sua magestade o impen:tdor, até recebermos a final re
solução das propostas que v. cx .a leva á sua augusta presença. 

V. ex.a certamente reconhecerá que n'cste intervallo os nossos esforços apenas 
se podem limitar a soccouer com os subsidias inclispensaveis mensalmente os 
bravos defensores da ilha Terceira, e a applicar com a mais r estricta parcimonia 
algmna quantia para a subsistcncia do s emigrados, assi1n como para a sustentação 
dos empregados qtte se acham em effectivo serviço. Calculando, pois, o praso de 
quatro mezes, como o mínimo que p6cle adaptar-se para receber novas ordens de 
sua magestade imperial, e deixando em suspenso qualquer divida atrazacla, á e:s.
ccpção ele ;t 12:000 esterlinas de letras já acceitas, velllo-nos na necessidade .de 
representar novamente a Y . ex.a, que sem a (!jnantia ele f, 40:000 esterlinas scrít 
impossível satisfazer estas mesmas conclições. 

Findo que seja o praso acima dito, ficará a nossa sorte dependente ela decisão 
que sua magestade imperial tiver adoptaclo na sua sabedoria, e que sem duTida 
lho será clictada IJelo seu paternal desvelo; e teremos a consolação de nos haver 
prestado, sem recusar trabalhos nem sacrifícios, a contribuir por quanto de nós 
depende para sustentar em pé a causa ela senhora D. Maria II, até que poss·alll 
vir as decisões adaptadas por sua rnagestaclc imperial com pleno conhecimento ele 
todas as cil·cum.stancias ele que só v . e:s:.3 o póde cabalmente informar. 

Deus guarde a v. ex. a P01'tsmouth, ·27 de agosto elo 1829. - ill.1110 e ex. mo sr . 
marquez ele Barbacena.= lJticwqyez de Palmellc~ = JJ1w·quez de Valençct= J osé An
tonio G1te?TeÍJ·o. 

O:ffi.oio 

(N.0 141) 

TIL mo e ex. mo sr . -Por fim fizeram o effeito que se desejava as duas notas verbaes 
acompanhadas com as copias dos despachos n . os 157 e 163, as quaes foram apre
sentadas em conselho de ministros por D. lVIanuol Gonzalez Salmon no dia 23; 
foi, pois, lmanimemente cleciclido pelos mini tros de sua magestade catholica, e la
Yl'Ou-se uma acta da deliberação ali tomada, a qual foi apresentada e approvacla 
IJOr el-rei, c orclenanclo o mesmo augusto senhor qtte D. Manuel Gonzalez Sabuon 
me fizesse leitura d'ella para poder levar ao conhecimento elo meu governo aquella 
TealTesoluçao; começa a sobredita acta ou clclibeTação de sua magestacle catholica, 
pouco mais ou menos, na fórma seguinte : «Que em consequencia ele s:u.a magestade 
~ senhor D. Migncl ter annuiclo a tudo q nanto lhe foi prol)Osto por seu augusto 
tw,. não só convindo no casamento com Slk'l. sobrinha, mas igualmente em tt~do 
mms. qu~ a Inglaterra desejava, e attenclenclo ter sido sua magestacle cathohca 
medianeiro n'este negocio, com a approvação ele sua magestacle britannica, c~m 
grande magua conheceu ultimamente que o gabinete inglez não se achava, toclavHI, 
disposto a ~ar uma resposta categorica ás ins~'Lnci as c1uc. o ministro ele sua mages
tade cathohca, Zea B01·mudez, tem feito para decidir aquelle governo ao prompto 

gue: rrEstamos auct<ll:ísados n di.zer que o governo britannico instou repetidamente com os re
presentantes de D. Pcru·o n'este paiz para que não conduzissem para o Brazil a rainha ele Pol'· 
tugal, cuja ida sómente se eleve ás instrucçõPs de D . Pecho. Um cmTPÍO especial foi mandado 
a Portsmouth com a relação da víctoria alcançadn. nn Terceira: espera-se que o marquez ~e 
Palmella se aproveite cl'este successo pp,ra induzir o marquez de Barbacena a consentir emnH115 

·prolongada demora ela joven rninhan. As duas horas da ta.rcle d'esse dia, porém, áillustre hos
peda portugucza e a sua comitiva partiam ele lngla.tcrra com dirccção ao Rio de JaJleiro. 
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reconhe?imento ele el-rei nosso seuhor; portanto, achanclo sua magestade catholica 
pa:·a o mteresse immediato que provém aos seus estados em ver socegaclo e tran
qüillo o r ei.no de Portugal, e lJOr outra parte est~r sentado sobre o throno portu
gnez o senhor D. Miguel governando ha anno e meio, obedecido e respeitado co1no 
tal; e a exemplo da Inglaterra e da Austria, que a primeira d 'estas potencias re
conheceu a indepenclencia ela America hespanhola, sem comtuclo obstar a isto as 
reclamações feitas n'a.quelle tempo po1' sna magestacle catholica; e a segunda cle
bellan~o o systema constitucional em Napoles, até usando ela força armada para 
garantrr a SHa propria seguridad~, toclos estes motivos eram suffl.cientes para que 
sua magestacle catholica passe a reconhec~r el-r ei o senhor D. lVliguel I, e ordene 
ao .~eu ministro plenipotenciario ern Londres para qt1,e intirne esta mesma delibe
raçao ao governo inglez, recomrnetic~anclo ao sobredito ministro que esaol4a phra
se~ as mais lJOlidas EJ exactas possív-eis na occasião ele faz er esta c0mmunicagão, 
P@ls que eleve ter em vista que a sitl!.a9ão aotual ela :Uespanha, tanto na Eu:t•opa 
como no novo mu,nclo, necBss ita não romp er com aquelle gove~mo; ma,ndanclo=se 
nma copia cl'esta mesma acta ao conde de Of<"Lli~ <:im P~11rís e a D . Joaquim ele 
Acosta em Lisboa» . I sto é, em S'Llmma, o qlle trata, q, q,ata q_qe se me mostrou na 
C@nferencia que tive com o :rninistl'o ele est.àd.o ~:J,IJ.tes qe hontem, para eu levar ao 
conhecimento de s. ex.a a deliberação tomada por sua mag·estade cath0lica. 

O COl'l'eio para Londres vae ser expedido 10abbaqo 29, e por todo o mez de 
8 \'lte~nbl-'O espera-se poder ultimar este assumpto. 

E notavel que este governo espere um[!. 11esposta da Inglaterra pelo COl't'eio 
que vae expedir para lÜtimar o reconhecimento. 

Previno a v . ex. a que Salmon tambem me fallou se eu já tinha recebido as 
credenciaes de ministro plenipotenciaxio, ao que r espondi que as esperava r eceber 
co~ brevicbcle, e aproveit&.nclo este momento para lhe tornar a tocai' sobre a em-
1>arx:ada, ao que me respoiJ.cleu que no pToximo mez ele setembro veria se podia 
restabelecer novamente as dttas embaixadas ele Napoles e Portug·al, mas que isto 
era ~penas causa sua, e que não fiz esse cl'isto uso; sempre conviria achar-me en . 
llltlntclo com tempo das creclenciaes, podendo, logo que seja occasião, apr-es§nt~r 
ltma ou outra. 

Deus guarde a v. e~. a JYiaclrid, 28 de agosto ele 1829. - m.mo l'l ~x .mo sr . vis
conde ele Santarem. = Conde da FigrwinL. 

Ofticio 

[N.0 142] 

Ill,ll)o e ex. mo sl.'.-,-Não elevo deixar ele levar ao conhecimento ele v. ex.a o qu{;l 
~e disse SalmoiJ. na ultima conferencia que tivemos ; que o príncipe de Poligriac 
lSsera ao conde ele Ofalia, que· era necessario que a sua c&rte 9-cabasse com os 

a_ssa.mptos ele Portugal, e' reconhecesse el-rei o senhor D. Miguel, pois, nao -só pe
l'lgava o socego ele HespaRha e França, mas até toclq, a Europa; estou pm,suaclid.o 
que estas , e outras expressões, que . o ministerio actual fra.ncez tem manifestado, 
concorrem mllito para que este governo hespan~ol sq decida, como se ac~a, a não 
<ilernorar poP mais tempo o reconhecimento que até a;qui se tem paralysaclo pelo ~ell 
Popc0 vigor. 

Deus g~utJrde a v. ex.a JY[aclricl, 28 de agosto c1e. 1829.- Ill.mo e e:s;: .m" sl'· vi ê~ 
co:m.cle ele Satntarem.=Oande da Fig1.wira. . 

Offi_cio 

Ill. mos e ex. mos srs. -Acabo de assignar, couro plenipoten@iario do imperaclOI' 
~eu _amo, o co~trato 9-ue v . ex.as fizeram com mr. Prat!l para o emprestimo _de 
I 25,.000 .esteTlmas a JUro de 5· por cento, e r emetto a v . ex. as ats n·es ordens m· 

c us~s pagaveis ao portador, de f. 5:000 esterlinas cacla uma, as quaes quaRtias 
~eun1d_a~ fazel!n a somma ele f. 40:000 esterlinas, que, segundo a opinião de v. ex. as, 
e 0 m~mmo necessario para continuarem na honrosa commissão para que foram 
escolhrdos pelo imperador, pae e tutor ela senhora D. Maria II. 
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'l'omanJo solJre mim tamanha responsáLiliclaJe, não chtviclo cleclara.r a v. ex.35 

ttue tudo hei. feito na firu:te persuasão de qLle v . ex.as applicarão a maior paa·te 
tl'estas sommas para sustentação da Terceira. _ . h m~ Deus guarde a v. ex. as Portsmout , 29 de agosto ele 1829. - lll.mos e ex. 
srs . marquez de Pa.lmella, marquez de V alença e José Antonio Guerreiro .= Ma?'
qi6ez de Bm·brwena. 

Ofticio 

Ill. mo e ex . mo sr.-Á vista da carta que acabâmos de receber ele v. ex. a em 
data de hoje, nada mais nos resta a eli~er senão agradecer-lhe o serviço que pres
tou á causa ela senhora D. Maria li, assignanc1o, como plenipotenciariü' de sua 
magestade o imperador do Brazil, o contrato elo emprestimo de ;,e 25:000 esterli
nas. que nn·. Prats se compromctteu a fornecer para o serviço da mesma scnJ1ora., 
e enn·eganclo-nos para os fins mencionaelos no nosso precedente o:fficio tres ordens 
pagavcis ao portador, ele X 5 :000 esterlinas cada uma, de que accus'âmos a v. cx .a 
a recepção, e que ficam em nosso poder. 

Queira v. ex. a, quando tiver a dita de se achar na presença de seu augusto 
amo, afiançar-lhe ela nossa parte, que não a:lf-rouxaremos, emquanto houver a me
nor possibilidade de presta~· algtms serviços utcis á causa da nossa soberana, nos 
nossos esforços para a sustentar, assim como da satisfação que temos de lhe po-
der dar ainda ainda esta prova elo nosso amor e fidelidade . . 

D eus guarde a v . ex:. a Portsmouth, 29 de agosto ele 1829. - lltmo e ex. mo sr. mar
quez ele Barbacena.= 111clll'quez ele Palmella = jJ{a?·quez de Vcdençc~ = José Anton·io 
G-l6e1'?'ei?·o . 

Car-ta 

Londres, 29 ele agosto ele 1829 . - Senlwr : -Temos a honra de escr ever a 
vossa magestacle .de Portsmouth, aonde viemos preencher dois deveres de natu
rezas bem diversas, sendo o primeiro o de acompanhar, cheios de pezar e com o 
coraçao maguado pela influencia que este acontecimento pócle ter sobre a sorte 
da nossa patria, a nossa augusta e adorada soberana a senhora D . Maria II, e 
.de ll1e preBtar no acto ela despeclic1a novo juramento de fidelidade e amor; e o 
segundo beijar a · mão a sua magestaclo a imperatriz, como já havíamos annun
ciado a vossa magestade que era nossa tenção fazer, e solicitar a sua poclerosa 
intervenção junto a vossa magestade .impeúal para que se digne não entregar ao 
abandono e não perder de vista a nação desgraçada, digna ele melhor sorte, que 
se preza de haver reconhecido a vossa magestad·e como a seu soberano legitimo, 
e cujos mais nobre·s e melhores fill1os se acham agora proscriptos e infelizes, e 
.Q]ham para vossa magestacle como para seu unico e natural protector. Ao mo
mento em que estavamos occupados d'cstes sagrados deveres, chega uma noticia 
que nos eausa um sobresalto ele jubilo, a que cstavamos pouco acostumados e que 
nos apress~tmos a Levar ao conhecimento ele vossa magcstaclc. Um aJudante de or
dens do conde de Villa Flor, D . Antonio de Mello,. acaba ele chegar ela ilha Ter
eeira., nuneio ele um glorioso acontecimento para as armas fieis portuguczas, e tra
zendo officios do seu general, que participam a completa derrota elos inimigos da 
senhor0- D . lVIaria li, acontecida no dia li elo corrente no porto de villa da Praia. 
A pressa com que nos vemos obrigados a escrever este officio, quasi no momento 
da saída das fragatas, nos priva da satisfaçao de poeler levar á augusta presença 
de vossa magestade copias por extenso elos o:fficios elo con€le ele Villa Flor, que 
se . est~o agora, imprimi~qo pam se lhes dar toda a mereci ela p~1blicidade; para o 
pnmeuo paq11ete suppnremos esta falta e entretanto nos refenremos a um exn·a
cto que o conde de Sabugal terá a hom!a ele apreseni:a.r a vossa magestacle, e pel_o 
qual vossa magestade verá que a victoria das armas da senhora D . Maria il f01, 
não só completa e decisiva, mas tambem gauha pelo desenvolvimento clas .majs 
acertadas medidas, acompanhadas ele nm valor a toda a prova, e coroadà por actos 
de generosidade e clemencia que sobremaneira lhe dao realce aos olhos de todo 
o mundo . Dos inimigos que e:ffeitaara-n-i o desembarque, em nm;nero ele mais de 
mil, nem um só pôde voltal' ás embarcações inimigas, ficnnclo em poder dos bra-
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Vos defensores da Terceira perto ele quinhentos pri::!ioneiro:s 1 e sendo os outros 
morto_s, e no numero d'elles muitos elos officiaes superiores da expedição . 

Amda nã.o podemos avaliar bem todas as consequencias ele um tamanho sue
Gesso, que por certo seriam transcendentes, se a nossa ventura permittisse que 
:senhora D . Maria II prolongasse a sua residencia na Europa, e se não fossem 
ta~ escassos os meios de que podemo& dispor para tirar partido cl'esta victoria; 
parece-nos, porém, que este é um favor singLuar ela ProviLlencia1 para contr;:tbalan
çar de _algum modo os golpes que temos soffriclo, e que poderá tah:ez fazer parar 
os gabmetes da Europa na tenclencia, clesgraçaclamente bem visível, que têem 
mostrado ultimamente para abandonar a causa da legitimidade em Portugal. Em 
to~lo o caso cumprimos com a nossa obrigação dirigindo as mais fervorosas sup
P~lCas a _vossa magestacle para que se cligne distribuir da sua imperial munificen
Cia mamfestos testemunhos aos mustres defensores da ilha Terceira, e que haja 
por ?e~ acolher, como ele certo merecem, os heroicos esforços dos que clefendem 
Gs chrertos que vossa magestade transferiu á senhora D. Maria Il. · · · 

~e~o marq uez ele Barbacena ficará vossa magestade sei ente da transacção pe
cuntana que, em consequenci.á elas ordens ele vossa magestade imperial,. fizemos 
em Londres, e c1"0a realisação fica necessariamente suspensa até que vossa ma
~estade se digne sa.nccional-a, conclição sem a qual não pócle ter nenhum valor. 
So~re este ponto e sobre todos os demais que dizem respeito ao clesempenho ela, 
lll1uto honrosa e muito arclua commissão que vossa magestacle foi servido confi~tr 
do nosso zêlo, referimo-nos á nóssa corresponclencia official com o sobredito mar- . 
que~, que elle fará subir á imperial presença ele vossa magestade; e só nos resta 
lllamfestar a esperança ele que vossa magestade se dignará relevar todas as faltas 
qu~ possam depender da insufficiencia ele nossas forças, persuadindo-se ele que 
sena prompto e inteiro o triumpho para a sagrada causa da senhora D . Maria II, · 
se as nossas faculdades igL1alassem o .ardente zêlo que nos anima no serviço da 
nossa amavel sobm:ana. . . 

Deus guarde a vossa magestacle imperiaL= 111a?·quez ele Palmella=111larquez de · 
Valença 'José Antonio Guen·ei1·o . . 

Officio 

_lll. m<J e ex.mo sr. - Tenho a gnmclissima satisfação ele anmmciar a v . ex. a a 
llot1cia de uma victoria mui gloriosa e completa, conseguida pelo conde ele Villa 
Fio~· e pelas valorosas tropas debaixo elas suas orclens, sobre o corpo expedicio
narw que tentou verificar um desembarque na vill:;.. ela Praia no dia 11 do col·
ren.te. Felicito-me de poder dar a v . ex. a a mais evidente prova elo apreço que 
v. ex." merece por tantos títulos, e que ela minha parte é uma divida ele ami
sacle, remettendo-lhe o extmcto incluso, para que v . ex. a tenha a honra ele o le
var ~1, augusta presença ele sua magestade imperial, a quem unicamente annunciei, 

. no officio que eu e os meus collegas lhe dirigimos, este glorioso acontecimento, 
sem narrar as circumstancias d 'elle, para reservar a v. ex.a esse prazer. Este 
extr~cto é redigido por D. Antonio de Mello, qúe chegou hontem portador elos 
o:fficws do conde ele Villa Flor. 

·Por vantajoso que s~ja um tal successo, v. ex.a reconhecerá que as suas con
sequencias fica1·ão aunulladas

1 
e que talvez haverá rasão quasi de deplorai-o, se 

sua magestacle o imperador elo Brazil, 1.mico protector natural da, causa de sua atl
gusta filha, não a.pplicar os meios que são indispensaveis para tirar partido cl'elle; 
e a este respeito, referindo-me ás explicações ,que lhe poderá clar o marquez 
de Barbacena, a quem todos os leaes portFguezes elevem obrig·ações, que jamais 
poderão ser sufficientemente agradecidas, limitar-me-héi agora a dizer a v . ex. a 

que, •. se no fim ele quatro mezes 1 a datar do dia ele hqje, sua magestade imperial 
se nao <rlignar acudir com· os meios pecuniarios que são indispe11saveis, e que se 
pocle:n subministrar, como v. ex. a já perfeitamente conhece, á conta do que o 
Braz!l eleve a Portugal e á corôa ela senhora D . Maria II, e sem lesar por fórma 
alguma aquelle impel"Ío com um onus novo · se não vierem, cligo, a tempo e com. 
s~fficiente largueza taes providencias, sú.cm~mbirá promptamente a ilha Terceira, 
nao subjugada pelo inimigo, mas clcsorganisada pela mi:eria1 11erccerão dispersos 
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e expatriados os fieis subc1itos ele sua, magesta.cle fidelíssima. que não quizerem 
curvar o col:o debaixo do jugo do usurpaclor; · em uma palavra, acabará sem glo
ria e sem utilidade para sua magestade imperial a justa e porfiada. lucta. em que 
nos fêem empenhado os mais desinteressados sentimentos de honra e fidelidade e 
que transferimos, como era nosso dever, elo senhor D. Pedro IV para a senhora 
D. 1\!Jaria II. Nada mais digo, nem é necessario dizer-se, a quem como a v. ex."' 
coube tamanha parte nos nossos sacrificios, e que se acha animado dos mesmos 
nobres sentimentos. 

Não acabaÍ·ei este officio sem declarar a v. ex.a o motivo ele não receber no
ticias minhas pelo ultimo paquete; foi a persuasão em que eu estava, fundado 
nas suas 11roprias cartas, ele que o sobreclito páquete já não encontraria v. ex. a 

no Rio de Janeiro. · 
Não me canso em explicar a v. ex.a a tristeza em que ficam todos os nossos 

compatriotas pela inesperada partida da nossa adorada ~·ainba, e praza ao céu que 
esta resolução . não seja seguida ele todas as fataes consequenci[l.s que ba muito 
tempo tenho exposto e que inutilmente pretendi prevenir. 

Deus guarde a v. ex-. a Portsmouth, 29 de agosto de 1829. -'- Ill.mo e ex. mo sr . 
conde ele Sabuga.I. = Mm·quez de Pctlrnella. 

\ 



VIII 
0 c~nlle_ lle Villa ~i' ! o r procla.tna. tb tropas inimigas para ctuc sc,_sulnnc tta.m, aliás cmp1·cga.l· ~i couLra c lla.s todo o ri go1· ; 

cou_vul:.L os habtta utcs da. illla. Te rceira. a COO}JCra.rc alua. dc fc za. da. cansa. liiJ cJ•a l ; parti c ipa. a.o marqucz ele Palmclla. 
a YI~tol'ia Un v·iLJ:t da Praia., o. n1anda. louv:tr o dcnoclo c fhm c zn. dos seus comp a.nhe i ros de a rmas chll'a nte a n.c~ão.-
0 Ytcc:a.lmiranto Hcu1·iqne el a }.,onsecn. de S ousa Prego refcre·se tamlJ em ú.qncll e a.ssumpto , c ce nsurn a. coutlnc t.n. 
<le J?sc Antonio de A.ze vcdo LCJnos ; correspondencia e ntre os do is n.IJuclid os chefes.- Ollic ios do cmnmancla.ntc 
da_s _1orçás exp e(licionn.rtn.s, descrevendo o :1t.aque do dia 11 de agosto; ma.ppa do s nwrtos , fe ridos , ex traviados ou 
PI'tstoneiros mi g uc li sta.s , de q11e o diLo coron el teve conhecimento a.té 21 dotmesmo 1nez.- Couta (la <les.[Jeza paga 
JlElos cofres Jlllblicos ele Ponta D elgada }ltu:t a uxilio da expedição, desde que esta ali ch ego u em 1828.- Proclama
~~a.o do ca.pitã.o general dos 1:.\~~o res a todos os povos elo nrchipcla.go.- Oirculnr info1·nuuHlo o corpo diplom'n.tico por
tu g~tez sobre os successos insula.n os.- O marqu e z de B a 1·bn.ccna congratula-se pe lo bom exit.o dos esforços cous ti
tucwua.es, c lembra. a instnlla.ção defin itiva da rcgencin. em nom e do D. :Maria II.-.Re1atodo conucrne nte á csqu a.clrn. 
absoluti sta. - Dtversos O"ttlt'OS promcnorcs miuistrudos por . ill<lividuos que }Jrosencial·am a uolavc l luc ta : exiTactos 
do Appcnclice ao PaclTe Amaro; opusoulo ácerca. das op era.s·õcs milita.1·e s so b o comma.nclo de Jose Joa.q11im <.la.llosa. 
Co?lho; excerptos ela. m e moria ili s tol'icn. do en genhe iro EusclJio Cand ido Cord e iro PinQ.e iro Furtado, incluindo a. os ~ 
tn...ttsti ca. ela. força nnval c ele de !ic mbnrq nc tlo gov;erno absoluto , pessoal militat· dn. ilha rr erce ira., num ero dos di s
trtc~o s, fortes qne a clefeJI(tin.m, etc.; lULTra.tiva. inserta. nos Qucu:l1·os histo7'icos da libenlculeJ101'l'lt(Juc:;a; resposta de 
,Jo~e .Toaquinl do A.lmeidn. l\foura Cantinho ao s dois ultilnos csct·iptos mencionados, c qu e inti t11ht A glo1·ia elo bata~ 
lhu.o de volunlw•ios da. ?·ainha; fimLllncute, trccl.tos ele uma obra a.iuda iucdita., conforme de clara Piua l\1nnique. 

Faltos ele dinheiro e petrechos ele gneHa, s11j eitos a rigoroso bloqueio, isolados 
de qualquer auxilio moral, sem apoio ou con:fiaJlça de quasi toda a população in
sulana, expostos a frequentes ardis elo inimigo, com as fo rças exhaustas por contí
un.as vigí lias, divididos pela intrig·a e pela cliscor.clia, companheiras inseparaveis elas 
Plwações, trabalhos e perigos, tal era, em poucas palavras, a critica situação dGs 
defensores da ilha Terceira dias. antes do conde ele Villa Flor tomar posse d'aquelle 
g·overno na qualidade de .capitão general elo s AçGres. As causas mnclaram, porém, 
de face qLlanclo o marquez ele · Pa.lmella, fazendo um supremo esforço para prote
ger o unico 1reclucto ela causa elos seus correligionarios políticos, pôde expedir no
Vos reforços de militares e munições, que, habilmente aproveitados pelo illustre 
~h~fe, cujo nome adquiríra prestigio durante, as campanhas anteriores, muito in-

lllll no feito ele armas ela villa ela Praia. E, pois, a respeito cl'esta acção que 
transcrevemos as noticias mais curiosas e elucidativas. 

Proclaanação 

. Solclaclos arrastados ao crime e á desgraça pelo mais malvado engano, a que 
Vlncles a estas praias? Encontrar n' ellas a cleshom·a e a morte ! Vós sois os mes- . 
rnos que ou commanclei em Alegrete , em Coruche e nas pontes do Prado e ela 
Barca. Vós sois os mesmos que defendestes ali com tanta gloria o throno legitimo 
do senhor D. P edro IV e ela senhora D . lVIaria li contra esses infames que agora 
Vos commanclam. 
. A nossa acloracla rainha me mandou a esta ilha commanelar os vossos l:mtigos 

camaradas; estou n 'ella, solclaelos, e escuso dizer-vos que a defenderei ele toclo o 
dtaqne ;_que as minhas forças, em ~u.ito_ superiores ás elos rebeldes, lhes não po
d eln de1xar a menor e.sperança ele vlCtona; lll<LS· custa-me ver-vos enganados e ver 

erramar o vosso sang·ue. 
Soldados, voltae essas armas contra o usm·paclor e seus adherentes , e não 

contra a vossa legitima rainha; as suas graças para o fuhll'o, as elo poderoso im
perador seu augusto pae, serão a vo ssa r ecompensa, e desde já, 1minclo-vos a nós, 
â~ ~ez d~ an_clarcles ~orno clegrada~os pelos mares, soffrenclo :riolencias, calam~ -
ades e m1senas, terms a ab1mclanma, a paga prompta, o serv1ço regu1a.r, e mms 

qnc tudo trocareis o nome e a vergonha ele rebeldes no titnlo ele hcroicos defen
sores do throno e ela. pa:tria. 
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P alacio elo go~erno, em Angra, em 10 de agosto ele 1829. =Conde de Villa 
Flori . 

ProcJiamação 

. Habitantes · ela ilha Terceira : - Qua:ru.do a esquadra do . usurpaclor,. respirando 
sangue e vinganças, appareceu ameaçando a vossa ilha, eu vos r ecommendei o so~ 
cego e a confiança em mim e na leal guarnição que vos defende, e vo s ,promettt 
o castigo .dos ini111igos do leg;itimo throno e da liberdade da patria , se elles se 
.atrevessem a acommetter este glorioso baluarte da fidelidade. Vós, habitantes leaes 
d'esta ilha, observastes fieis o que vos .:Indiquei , e com seu valor inaibalavel as 
tropas leaes que commando me fizeram cumprir a minha promessa. . 

O inimigo eleixott cobertas elos caelaveres elos seus as vossas prwias, que quena 
inundar elo vo sso sangue; as ordens sanguinarias que traziam contra a vossa gul:br
nição e contra os povos fi eis el'esta ilha, a Providencia (que mallogra e m allogrará 
sempre os esforços do crime) ns volveu contra elles; mais de metade d0s seus. 
soldados ou morreu pelo· fogo ou pelas ondas, ou r eceb eu ele seus generosos ven

. cedores aquelle aéolhimehto qtte a religião e a humanidade <êleterminam, mas que 
as . oi'dens da tyrànnia lhes· tinham prohibido· dar aos seus elefensores e a vós 
mesmos, se fossemos v encidos . 

Se, depois ela. ritiba experimentada; se atrev:erem a voltar a estas praias, eu 
vol-o prometto nov::tmente, e a experiencia ncaba de mo~traT-vos o val<Dr. ~l'esta 
promessa, a saa ruina ser{~ completa . 

. Povos da TerceiT~t, lutbitantes cl' este illttsti'e baluarte da fidelidade, da honra 
e da constancia, continuao a viver na mais completa tranquilliclacle . Cooperae com 
os valorosos qu e vos defendem para acabar de l)Ôl' estas. pmias ao rubrigo de todo 
Q criminoso esforço de nossos adversarios ; e a vossa ilha terá a gloria ele ter res- · 
taumdo no tlll'ono a nossa~ amada r ainha, ele t er rehabilitado o nome pmtnguez, 
e de ter sielo o foco ele onde partjrá a liberdade e a prosperidade da patria. 

Acampaméilto em S. Sebastião, aos 12 de agosto de 1829. = Conde de Villa Flo1·. 

Offi.cio 

lll.mo e · ex. mo sr. - Depois que a v . ex. a dirigi o meu ·ultimo officio 2, em que 
paTticipava que a maior parte da esquadra bloqueante se havia r etiraelo e deixado 
sómente dois b ergantins em observaç~ao, continuou este estado de cousas sem al
teração até ao dia 29 de julho, em cllj,a t arde se avistaram na borda do horisonte 
navios em gtanc1e mtmero, que avançavam para terra; e na madrug·acla seguinte 
se r econheceu ser a esquadra · inimiga, composta de vinte e eluas vélas; a saber: 
uma nali, tres fi·agatas; duas corvetas, quatro b ergantíns, quatro charruas e na
v)os ele tl'ansporte de di:ffer entes grandezas, nlguns cl'est((S armados em guei:r~
A vista d'isto fiz as minhas disposições para r ecebeT convenie.ntemente o m:-. 
migo i e tendo guarnecido todos os pontos accessiveis da ilha, e estabelecido vl
gias em t0clos os ele quasi impraticavel accesso, ªlesígnei a guarnição elos castello s 
ele S . João Baptista; e de S. Sebastião; formei uma colull).na volante que QJcclk
J)asse ?s cumes sobranceiros á paTte oessudoeste e noroeste da ilha, e apoiass_e 
Immecltatamente qualquer ponto sobr e o qual a esquadra se dirigisse em dispost
ção de ataqu.e n'esta parte da costa; e, retminclo o grosso clar; forças em uma co
lun1na central, ~L conservei commigo para decidir a victoria, marchando eom ella 
so1n·e o primeito ponto qúe fosse serialillente acommettido . · 

A ~sqNaclra bloqueante, ou fosse porque as cab:nas e os ventos ele sul e sueste, 
que r emaram. nos primeiTos élia.s ela sua appariç3 o, a embaraçassem ele op·erar, 
ou fo sse porque fiada em falsas noticias e ·calrumniosos lJoatos, malevolamente es
palhados sobre o espírito e dtisposiç~io cl'estes povos leàles, esperasse pertlu·bações 

1 D~stribt~ram~se taJ?:bem exemplares . com a data €le 4 (manuscripta), assim como vimos ~ 
mna copia clcsLg-nanclo o cha 11, ma.s ~sta tinha variantes ele reclacção, e foi remetticla pelo col:
regedor ela comarca ele Ang-ra, FranCist:o José Pacheco ao capitão general dos Açores em stu-
yiç-.o cln govcrrio absolu.tistn.. . ' _ 

2. Não conseguimos achar ori officioi! alludidos posto quc se cmpTegassem serias diligencJâS· 
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intern~s que a COa.cljuvassem, ou fosse, finalmente, para rmmir os meios de. ataque 
~1ue mncla lhe faJtavam, conserveru-se borclejanclo na .costa a sul e sudoeste cht 
llha até o dia 10 elo corrente mez ele ao·osto tendo 'nos dias antecedentes r ecebido· . b ) 

~Inte a trinta barcos abertos ele differentes lotes, que mandou vir ela ilha de 
· S. Jorge, e que se clistribtúram pelos diversos navios. . . . 

Em 10 ele agosto, tendo o vento voltado ao sudoeste, toda· a esquadra tomou 
0 l'~lillo ele sueste, e amaranclo-se cada vez mais, i·econheci sobre a tarde que a 
posição, em que ella se achava em r elação ao vento, lhe permittia atacar com 
v.ento largo a villa ela Praia1 e com vento. mais escasso as bahias ao oeste cl'esta 
ctdacle e castello . Formei então uma nova columna, que, com algttmas bôcas de 
fogo, d~rig i a occupar S . SebastiEio, a :fim ele poder ele p1·ompt0 soccorrer a villa 
da. Pra.1a, cuj a guarnição estava confiada ao valoroso batalhào ele voluntarios ela 
ra1nha;_ elo commando elo major de caçadores 9, .!.VI anuel Joaquim ele Menezes ; e 
ordenei ao commanclante elo clistricto, á esquerda elo ela villa da Praia, o tenente 

·coronel ~le· infanteria 161 . Pedro José Frederico, puxasse a sua força its alturas 
qne elommam aquella bahta no se111 lado esquerdo, 
· . ~o rGmper do dia seguinte a esquadra, querendo melhor encobrir o seq cle-
81g'lllo e tn,lvez illuclir-me, appareceu assaz aterrada e em frente das bahias ao 
oeste de Angra e castello; mas ao ;:Lclarar completamente o düi., soprando-lhe o 
bento mais fresco e ennevoanclo-se o horisonte com aguaceiros, voltou subito de 
or~o, e roçando a costa rapidamente, surgiu ele improviso na bahia da villa da 

Prata, onde teve logar a acção feliz e gloriosa, ct'0a clescripção resumida submetto 
a v. ex. a, para que se sirva leval-a ao conhecimento ele sua magestade. 

A proximidade da terra em que a esquadra, favorecida pelo vento, dobrou o 
cabo da Praia, e a neblina e aguaceiros, que áquella hora offuscaram o horisonte, 
encobriram aos defensores ela ba.hia da villa ela Praia todo o movimento ela esqua
U.ra inimiga, e só pelas onze horas ela manhã, em que as nevoas se clissiparam e 
0 ~ento serenou, descobriram a nau inimiga, que fazia a vangttarda da esquadra, 
e Isto ao tempo em qne já entrava a bahia aproacla á terra e seguida por todos 
~s navios da esquadra, á . excepção ele uma corveta deixada em frente elo porto 
Cte Angra. 

O forte denominado elo Porto rompeu o fogo, e este foi logo r espondido por 
llllla banda da natl e mais vasos ela esquadrn., a qual, continuando o seu movi
lilen~o, penetrou até onde o ftmclo lhe permittia; lançou ferro, colheu. o panno e 
cont1nuou sE)m interrupção a mais vigorosa canhonacla. 

O forte elo Porto, commandaclo pelo alferes ele infanter.ia n.1° 3, Simão ele Al
hu,querque, proseguindo no seu fogo com o maior acerto, emquanto o inimigo tro
veJa~a com potlCO frueto sobre as nossas ba:terias e trincheiras, fez logo na nau 
c?ns1cleraveis avarias, par tindo-lhe o pau ela retranca e parte elo tombadilho, e fc
l'lllclo mtúta gente a bordo. 

·Foi, porém, em vão que o inimigo, com o fogo atm·aclo de centos ele canhões, 
pretendeu aterrar os voluntarios da senhora D. Maria II, que, sós aincla em tão 
~rdna cr.is_e, se achÇtvam atacados com tanta celeridade e violencia. A sua a.ttenção 

xou-se sobre toda a linha . que lhes estava confiada,. e esperaram com aquelle 
sangue frio e ·subordinação, que caracterisa os v.erdacieiros militares e que homa 
os mais aguerridos, o desenvolvimento ela operação elo desembarque. 

Pelas quatro horas .ela tarde, sem que o fogo .ele bordo clesoontinuasse um só 
lilomento, o inimigo, lançando uma columna ele tropas nas lanchas, acommetteu 
co1u rapidez e denodo a ponta aonde existe o forte elo Espírito Sa!llto, e aonde 
1lllla acctrmulação ele penedos de bazalto e grossos montões de Java rolada formam 
l.ll).la estreita assentada na base ele um.a escarrJa ele pedra quasi vertical. 

O major Menezes mandou immecliatamente uma parte dos seus vohmtarios· a 
?llJJp'ortar este ponto, reunindo-se á força que elo districto immecliato se postára 
tunto <Í. base do forte; e estes valentes militares, debaixo do fogo elas baterias ele 

orclo e ela metralha ele cluas CmJ.honeiras, que protegiam o desembarque, come-
1a.ralu uma tão vivn, e tãe bem dirigida fnzilaria, que conseguiram fazer r etroceder algun_s .clo.s escaler_es, todos terri.velmente estragaclos ; .a maior parte, porém, 

a força ll11m1 ga, arrOJ ~mclo-se atrev1da.mente c a todo o n sco sobre os penedos, 
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c trepando ao forte ' do Esp.irtto Santo, que já se achava evacuado, conseguiu lan
çar alguns homens no interior do mesmo forte, emquanto outros poucos mais longe 
conseguin.tm trepar a escarpa. Era este o projecto do inimigo, que pretendia,f as
senhoreando-se do forte e da crista da rocha, occupar com a sua força as altl.u-as 
da nossa esquerda, a fim de proteger as suas operações ulteriores; porém, o va.lor 
elos voluntarios mallogrou este plano, porquanto, trepando rapidamente ao cume 
que domina o forte, saltaram n'elle 'á bayoneta ; e, desalojando os inimigos, os 
precipitaram sobre os rochedos em que tinham desembarcado e guarneceram a 
crista da· escarpa. 

A este tempo o inimigo, acoçaclo em parte pela fuzilaria mataclora, que chovia 
sobre as lanchas e em parte com o fim ele lançar uma segunda columna contra o 
flanco direito ela nossa linha, retirou as lanchas para bordo, o que deixou a sua 
primeira força composta ela flor elas suas tropas, e quasi totalmente formaela de 
granadeiros e caçadores, entre o abysmo elo mar e uma escarpa impraticavel guar
necida .no cume por unia activa fuzilaria. N'cste tempo já a columna central que 
eu tinha feito marchar ao primeiro indicio do ataque, depois de percorrer uma 
grande extensão de estrada batida ele flanco pelas baterias da nau e fragatas, en
trava na villa ela Praia, e já a primeira columna elos atacantes privacla elo seu com
mandante e ele outros officiaes feridos mortalmente, acommettida por um chuveiro 
de balas e isolada na base ela escarpa, se achava completamente rota e desalen
tada, e os soldados exasperados bradavam p elas lanchas para r eembarcar-se, roas 
bradavam inutilmente e continuavam a soffrer o contínuo fogo elos nossos, cru
quanto os navios sem cessar faziam jogar a sua artilheria para a terra. 

Seja-me permittido fixar a attenção ele v . ex. a sobre o espectaculo que se me 
apresentou quando chegnei ao campo da batalha, espectac·ulo o mais bello q1!1B 
pócle encontrar-se na guerra e que talvez se não apresente em um só sobre mil 
combates . Os canhões ela esquacb·a batiam por toda a parte a Praia e collinas adja
centes, e os nossog· fortins, com um limitadissimo numero ele canhões servidos por 
artilheiros ele costa, r espondiam a centenares ele bôcas ele fogo que os ataca.vam, 
e no alto ela escarpa a pequena linha ele volunüurios desenvolvia simultaneamente 
o maxinio valor e a mais · sublime generosidade. 

Os atacantes, abandonados sobre os rochedos, não podendo nem estencler-se·, 
nem escapar-se, e persuacliclos que nós·, imitando as ordens por elles recebidas, 
lhes negaríamos quartel, estavam r ecluziclos á exasperação ; os mais audazes fa
ziam fogo para o cume ela barreira, e em breve feridos occultavam-se entre as 
penhas que o mar vinha ponco ·a pouco invadindo, porq ne a maré es tava na força 
da enchente ; os mais fraco s occultavam-sc nas lapas. Este horroroso estado. ele 
infelizes, pela maior parte arrastados ali pela violencia e tyrannia do u surpaclor, 
commovc~1 os generosos voluntarios, e vendo nos inimigos vencidos um bancl0 ele 
victimas miseraveis, bradavam-lhes elo alto da escarpa que não fiz essem fogo, que 
se renclessem que nada tinham a r eceiar desarmados; e alguns ligados com cordas, 
estendendo-as ao longo ela escarpa, outros descalçando-se e descendo assim pelos 
penhascos, davam as inãos e tiravam elo abysm0 -os inimigos, que effectivamente 
largavam as armas, sem que os perturbasse nem o fogo dos canhões e elos mos
q:letes, nem a me'tralha ele um bergantim que fazia. fogo sobre a véla, e coneln
~mclo os }Jrisioneiros assim feitos á vill~~ ela Praia, voavam ele novo ao f0go, m:nitos 
hgando com lenços rasgados mais ele uma ferida recebida. 

Logo. que a columna central penetrou no campp ela batalha, fiz avançar duas 
comp~nh1as do 5. 0 batalhão ele caçadores para suppottarem na esquerda os vo
~u7lt~rws,. e estendi o resto da força no laclo direito ela bahia, contra o qua~ o 
mnmgo cl1spunha o seu segundo ataque . Com effeito, mal as minhas disposiçoes 
estavam tomadas, quauclo ao abrigo da nau e fragatas se embarcava tuna seguncla 
columna, e as la;nchas, desenvolvendo-se successivamente, ameaçava;m a nossa di
reita; mas tendo o primeiro tiro de artilheria ele campanha ela bateria elo com
mando elo capitão Villarinho voltado a primeira lancha, e as seguintes confundido 
toda a linha, as lanchas r etrocederam e cobriram-se com a nau ao som elos gritos 
ele YÍctoria de toda a nossa linha triumphante. 

Chegava então o . resto ela minha artilheria; e os obuzes, que as clifficulclades 
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das estradas tinham demoraelo, e a primeira granaela por elles lançada ameaçou a 
esquadra de um novo perigo . Era, porém, j á noite, a maxé estava em preamar e 
a _nau, que tinha na baixamar tocado no fundo, :B.uctuava ele novo; a calma que 
remára no decurso ela tarde, foi substituída por uma leve · viração . Então a nau 
commandante, vendo mallogrado o ataque sobre a nossa direita, abandonando 
completamente a flor elas suas tropas com que atacára a nossa esquerda, fez si
gnae.s ao restante ela esquadra, e os navios, cortanelo apressadamente as amarras, 
surgtram fóra ela bahia e se fizeram ao mar, o que ele certo não conseguiriam to
~os, se o tempo me tivesse permitticlo trazer ás baterias da Praia maior numero 
e peças de grosso calibre, ou se os obuzes tivessem chegado mais cedo. 

O inimigo perdeu n 'este .dia toda a força com que atacou a nossa esquerda, e 
que .avalio, segtmdo o que observei e o de1)oimento dos prisioneiros, em oitocentos 
a mll homens, elos quaes trezentos oitenta e oito foram feitos prisioneiros e o 
restante, pela maior parte, morto sobre as rochas e afogado, como se vê do grande 
numero de cada veres que já têem vindo á costa. Ali lhe morreram varios oflicirues, 
entre elles o tenente coronel Azereclo, commandal!l.te em segundo da expecliçao e 
d~mmanclante ela primeira brigada, e o major D . Gil Eannes da Costa. O primeiro 

estes officiaes, mortalmente ferido, foi ainda testemtmha do complemento da 
nossa victoria, mas expirou poucos momentos depois, manifestando o seu espanto 
~ela generosidade com que via tratar os seus camaradas e com ·que elle mesmo 
ttnha. sido soccorrido. Abanelonou o inimigo igualm.en~e as quatro canhoneiras com 

. que tmha protegido o d<;Jsembarque; a perda que soffreu a segunda cohrmna de des
ynbarque eleve t6r sido consiclerabilissima pela imp0ssibiliclacle de salvar a ~ente 
<.as lanchas voltadas e quebradas. Finalmente, soube elos prisioneiros que haviam 
hdo muita gente ferida a bordo, e entre outros o tenente coronel Doutel, comman
dante ela segunda brigada, o qual foi ferido por um estilhaço ele pau ela retranca roto 
na nau. Pedaços ele }anchas quebradas, alguns barcos abandonados, cadaveres em 
g-rande nun1ero esHio sendo arroj ados pelo mar em toda a costa ela bahia ela villa 
cll Praia e nas ae~acentes . A nossa perda consistiu em nove homens morto~, in
c Usos tres officiaes, e vinte e cinco feridos, como v. ex. a mais circumstanciada
lllente verá elo mappa que remetto . 

?al foi, ill.mo e ex.1110 sr., para nós o glorioso e transcendente resultado, que 
0l ;mnmigos do throno ele sua magestade tiraram ela sua primeira e provavelmente 
u tima tentativa contra este baluarte ela fidelidade . 
i.· Toda a guarnição d'esta ilha, officiaes e soldados ele todas as armas se porta-
au:-, segundo as posições em que se achavam, como cumpria aos clefeRsores :ia 

lllais santa, generosa e gloriosa cal!tsa. A pri-ncipal gloria, porém, el'este dia per
tenceu ao corpo de voluntarios ela senhora D. Maria II. A narração exacta elo seu 
comportamento, que acabo ele submetter a v . ex. a, é o seu elogio; e quando factos 
taes proclamam a gloria ele um corpo, todas as expressões são fracas e inferiores 
ao lllerecimento. 

Ú tenente D. Antonio ele Mello, meu ajudante de ordens, que envio a v . ex. a 

~- ·que recommenclo á benevolencia de sua magestacle, tedu a honra de pôr aos pés 
~~'L. mes,ma augusta senhora. os v~tos ele amor e st~b~issão. cl'es.ta g~arnição, e in-. 

r mar a a v . ex. a elas partlCulandacles, que me e 1mposs1vel msenr na presente 
narração. 

Deus guarde a v . ex.a Angra, 15 de agosto de 1829.- Ill.mo e ex.mo Sl:. mar
quez de Palmella. = Conde ele Villa Flor. 

Ordc~ do dia 

.~epa~·tiçao do ~udante general em Angra, 15 de agosto ele 1829. - Por oc
c~Enao da gloriosa acção do dia 11 ele agosto e completa derroü'L ela esquadra ini
llllga, s. ex. a o sr. governador e capitão· general tem a satisfação ele l0uvar a 
c~nducta denodada, firme e. briosa ele todos os officiaes e soldados cl'esta guarni
Í)0· E' .tendo a clire~ç~o elo at~que .cla~o ao corp~ ele. vohmt~rios da s~nhora 
p: ~arra II, á guarmçao . do qumto cl1stncto e á art1lhe:n a estacwnada nru ,v1lla da 

rala, bem como aos officiaes ele todas ~ts armas empregados na defeza c1 aquelle 
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ponto ou enviados em seu auxilio, a occas1ao de supportarem toclo o vjgor elo 
mais ·renhiclo choque, e de desenvolverem simultaneamen.te quanto ha ele mais ~·e-' 
neroso nas virtudes militares e civis , mostrando-se heroes na peleja pela auclae1a, 
e heroes pela .moderaçãG e clemencia na victor.ia : s. ex. a deixá ao mlindo, a quem 
este feito ele armas vae ser patente, e a ~ua magestade, a cttja presença o tem 
levado, o dar-lhes o galarclão de gloria que por tantas maneiras lhes pertence.= 
Brptista~ tenente coronel. · 

Offic io 

(Exlraclo) 

D epois elo clia 11 ele agosto a esquaclra 1mmiga, que nao tenho deixado ele 
observar, se amarou c<msicleravelm<mte, e reuniu a corveta que tinha deixado em 
observação defronte de Angra. Tem-se visto passar differentes barc0s na direcção 
de S . Jorge; não 1'eputo provavel um segundo ataque : 1.0 , .porqLle 0 inimigo per
deu perto ele metade da sua força, e n'esta toda a ele plena confiança; 2.0

, ·porquê 
tem ferido s ou mortos os 1 seus principaes officiaes; 3. 0 , porque os navios· recebe
ram consicleraveis avarias . Oomtuclo estou prompto para os receber em qttalq~el' 
ponto, e posso dizer a v. ex. a que o faço agora com a qnasi certeZ;a da victC9na. 

Deus guarde a v . ex. a Angra, 16 de agosto de 1829. - lll. mo e ex . mo sr. roar
quez de Palmella. = Concle de 'Villa Flor. 

* 
Eis-aqui outras par ticipações s0bre o mesmo facto, mas quasi todas de aJucto

ridades contrarias á causa liberal. 
Offi.cio 

Ill. mo e ex. mo sr. _:_ No dia . 26 de j ulho se ·fez á véla {le S. Miguel a es~uadra 
ele sua magestade, commanclada pelo chefe ele esquadra José Joaquim da :R0sa 
Coelho . NG dia 29 avistá.mos a ilha T erceira. O vent0 era elo quadrante do sueste, 
e não permittia que as barcas . canhoneiras, que estavam n.o Faial, e os barcos c~e 
S. Jorge e Graciosa, destinados ao desembarque, se reunissem {I) esquadra. No alla 
9 salt<Du o vento ao sudoeste, e com elle fie fez no dia 10 a juncção ele todas . as 
forças destinadas a enhar em operaçõe,s. 

Na conformidade elo que me foi prescripto em ca!rta regia ele 1_2 ele junho, 
convoquei um conselho composto elo chefe commandante da esquaJclra, primeiro e 
segundo commancla:ntes ela tropa expedicionaria, e como gu\a o capitão João lVIo
niz Barreto, que serve ele ajudante de ordens elo conmel commanclante ela e.xpe
dição, e praticas ela costa Manuel José ela Silveira· e Fructuoso José Pm1ein11; isto 
a fim de deliberarem sobre o ponto mais converuiente e vantajoso para o eles eu:· 
barque : depois de varias r eflexões preferiram os commu,ndantes elas tropas, gnia 
e praticas aquelle da villa ela Praia. . 

No dia 11, sendo o vento Ütv;oravel, dirigiu-se a esqu aJÇI.ra ao lagar indicado : 
ás· onze horas e qB.arenta e cinco minutos deu· fundo a esquadra, e principiou 0 

fogo dos navios, a que r espondiam grande numero de fortes e baJtenias , fazenc1o 
n:elles consideraveis esh:agos; o que, l0nge ele fazer affrouxar o m·tlor das gnar
mções., redobrava n'ellas o des~jo ele vencer, e assim o conseguirE~~m, fazendo pe
las quatro horas calar a li.lilha de fortes, que apenas ele hora em hora fazia.m ulll 
tiro : foi então que o chefe commandamte da esqu_adra fez signal ele embarcare]]). 
as tropas: primeiro caçadores, segundo granadeiros e em t ei·cei1·o logar todas as 
de desembarque, · o que effectivamente se fez, entrando nos barcos para mais de 
dois mil soldados . . 

O teB.en:te Valle, co~andante ela escuna T1"i'l&mpho dct Inveja, era o. encarre
gado cl~ proteger e c~n_du.zi!r as tro1Jas ao desembarq"J.lG . Este official veiu a bordo 
do . naviO general partlctpa~· as difficulclacles que achava em as fazer a\·ançar e se
·gmr apoz a escum.a, e pedu illiD. escaler para n'elle ir faz;er accelerar a mare.ha e 
})l'OCu~·ar o co~·onel comruandante da expedição, que não tinha ainda visto~ o q110 

lhe f01 conced1do, e p elos seus esforços se pozetam em movimento os• barcos, qne 
até ali se tinham conservado para<tlos sobre os r en1os . Ás quatro horas e quarenta 
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e cinco minutos chegaram ao loga.r escolhido, e, protegidos p ~las barcas canhonei~ 
ras, principiaram a saltar as tropas, levando á frente os bravos tenente coronel 
A~ereclo e .major D . Gil; mas, sendo as. primein1s atacadas pelos caçadores ini
~nigos, que se achavam n'aq11elle logar emboscados n'mna estrada coberta, tal 
ter~'or se apoderou dos soldados, q11e 11ns não quizeram desembarcar, e os que já · 
0 tlllham feito foram esconder-se em furnas que existiam debaixo de um forte, 
CJ.ue J10ras antes nos hp,via feito fogo, e o commanclante da expedição, que devia 
_saltar em terra para os levar ao combate, não o fez e deu ordem pavra que os 
b~rcos que se achavam ainda com .tropa viessem reúnir-se na proa ela nau, o que 
~01 promptamente e~ecuta;do : n'este estado de cousas, havendo já nau:fr~gado duas 
c as nossas ca.nhonmras, .mtentou o coronel commandante da expe(liça.o levar as 
tropas a outro ponto de clesembarque; mas .vendo que seus esforços eram ba1da
c~o s , veiu pelas sete horas rogar ao chefe cornmandante da esquadra que mandasse 
t ecolher os barcos aos seus navios, porque as tropas lhe não queriam obedecer, o 
{ue se executou. Pouco depois principiaram em terra as batel'ias mascaradas a 
azer ·fogo com granadas incendiarias, qtle, caindo jlmto á nau, ardiam por alguns 
segundos á flor de agua, o que obrigotl o commanclante ela esquadra a fazer signal 
gerai de fazer á véla. · 
· No dia 13 convoquei um conselho composto elo· general comrnandante da es-. 
quadra, do .commanda.nte das tropas da expedição ·e cl 'aquelles cl€ todos os corpos, 
e~. ouvindo os s.eus pareceres, mandei lavrar o t ermo incluso, e tomei a delibera
~ao cl~ enviar pma a ilha elo Faial cento e cincoent~ praças do r egimento ele in-
antena n. 0 1 e outras tantas ele n. 0 7, todas deba1xo elo commanclo do tenente 

coronel Guiclo José Serrão, e para cada uma das ilhas ele S. Jorge e Pico duzentas 
praças do s mesmos- corpos e os petrechos de guerra constantes da nota junta . 
~ . A ilha de S. Miguel, como a mais rica, e por i ~so mais cobiçada dos rebeldes 1 
01 guarnecida com trezentas praças do regimento n. 0 20, commanclaclas pelo te

Pente coronel Doutel.; tre~.entas d~ caçadores n. 0 11, .comma~da~as pelo capitão 
aula.; urna companhia ele mfantena n .0 1 e cento e vmte artilheiros e conducto

res, tuclo debaixo das oi"clens do tenente coronel .ele a.rtilheria Silva Reis; orcle
ll~J,nclo que todas estas· tropas fossem d'aqui em diante consideradas como desta
cada;'> e eomo tal pagas emquanto os .escassos meios cl' estas ilhas o perm]ttirem. 
l E elo meu, dever declarar · a v. ex . a que todas estas medidas são mw precarias 
ogo que .se não conservem por aqui algumas embarcações ele g1w~-ra, que ponham 
e~ respe!ito e intimidem os rebeldes ela T erceira. Esta ilha nao é em nada infe
rror áquella da Madeira, e se ah i se tem julgado inclispensavel oonser.var estacio-
1acla urna corveta, com muita mais rasão se faz aqui necessaria pela proximidade 

· c e Angra, Çle .onde os r ebeldes poclem emprehencler facilmente alguma tentativa. 
d ·Del) ois ~1e haver or~lenado. tl"J,do quanto acima levo c~ to, e isto ell?- cop.forn:idn:cle 

1
° que se tmha resolv1clo no conselho convocado no cha 13, r ecebi os offimos lll7 

? usos elo coronel commandante ela expedição, a que respondi como se vê ela copia 
J~nta: Este homem, orgulhoso e incemstante, depois de me te1• consumido a pa
~t.encla por esp~o de treze mezes, suggerinclo-me compromettimentos c querendo 
o~~er-se sempre singular, ficou e.m dezembro passado intempestivamente em S. Mi-
6 el com todo o seu estado mawr, fa.zemlo ltm enorme peso á fazenda, em soldos, 
COllJ.edorias, cavalgaduras e etapes, que imperiosamente exigia, e, pretendendo de 
novo ficar aqui, busca todos os meios, sem lhe importar as clifficuldacles, nem 
CGnsultar o proveito que ele suas propostas medidas pócle r esultar. 
ho . Fallanclo c.om a .fran.queza que elevo, digo a v. ex. a qu~ . a ~lha Terceira está 
l ~e ~Ul rcspeltavel estado ele defeza, que os pontos susceptlvms ele ser em ataca
~ .~~ sao poucos e de clifficil accesso, e que todas as expedições que não forem 
íell as em força e em regra serão perdidas . Não me tenha v. ex. a por terrori sta ; 
;"' 

0 a v . eN;:.a com couheêimento de causa a lingm11gem ela v eTClade, pedindo a 
e ~te~ . a que desconfie cl'aquella ele lisonjeiras e impostores . Não fallo a v. ex. a elo 
( 

8 
a( o dos navios, por entr·ar isto no detalhe particular elo comma.nclante da es

lUaclra ; mas J"ulg·o do dever e de J·ustica.J affirmar a v. ex . a que a marinha curn1)ri u 
e:x:a t · · ~ ' <c amente com os seus deveres, desenvolvendo o chefe commandante da es-
quadra uma acti,ridade, intelligencia e zêlo superior a todo o elog:io. Nfto fallo 
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igualn1ente ela nossa perda em officiaes e soldados, porque ainda não chegou ao 
meu conh~cimento; lamento, porém, a penla dos Thravos tenente coronel Azere€lo, 
major D. Gil e outros, que f0ram victimas elo seu valoT. · . 

Accuso a r ecepçao cl0 officio de v. ex .a na clata ele 2 ele agosto, vindo pelo 
· hiate Santa Anna~ que r egressa para Lisboa n'esta mesm.a occasião. 

Deus guarde a .Y.. ex.a Bordo dl'l; nau D . João Vl 1 su'rta no ancoradotuo <tle 
Ponta Delgada, 1~ ele agoeto de 1829.-111. 1110 e ex.111 0 sr. conde ele Basto, minis
tro e secretario ele estado dos negoçios do reino, encarregaclo elos da marinha e 
tllt:ramar, = I-1enriqtte da. Fonsecct Smtsct Prego . 

Copias juntus ~o offic io sup1•a. 

:t..• 

Aos 13 dias elo mez de agosto ele 1829, a bordo ela nau D. João Vl1 á véla 
p.a altura da ilha T erceira, foram chamaclos a conselho pelo iltmo e ex.mo sr . go
vet·naclor e capitão general ela capitania elos Açores os commandantes da força 
expecliciona:via e os particulares ele cada corpo, a swber: da força armada, o sr. 
coronel J osé Antonio de Azevedo L emos; e cTo s corpos, os sr s. tenente coronel d.e 

. artilheria, José ela Silva Reis; dito de n . 0 20, J oão José Doutel; dito de infante
ria n. 0 7, Guido José Serrão; major ele caçaclores n. 0 1, Fernando Pereira da 
Gama; dito ele n .0 16, Roclrigo Navarro ele Anchacle; capitão de .n. 0 1, Evaristo 
Simpliciano; dito de caçadores n. 0 11, Francisco ele P;o1,ula ela Ctmha. 

Propoz s. ex. a - Se, á vista do mau r<:}sultaclo ela acção elo dia 11 elo corrente, 
em que as tropas e r emeiros mas embarcações most:)'aram ter perdido a sua força 
moral, clepois ele frustrada a primeira tentativa1 nao avançq,ndo apesar dos esfor
ços do s:r . coionel comrp.anclante é).a força expediciona:ria, em consequencia ele> es
tado ele ±'ortificaçao e força em que (lstavam os :rebeldes · par~ nor; repellir, convem. 
mais ao r eal serviço fazeil.· ~::eguncla tentativa em outro ponto ela illia, . ou guarne
cer as outras ilhas, pondo-as em respeito. 

Resposta - Que se guarneçam todas as ilhas. ' 
Bordo da nau D. João VI1 13 de agosto ele 1829 . = .Mánuel Joaquim,. ela S ·ílva; 

.secj•etarío elo governo geral das ilhas elos Açores, o escreveu.'= F1·ancisco ele Pct~tlct 
da Ctm!w1 C~})itão de caçadores, commanclanté = Eva1·isto Sirnplicia1zo1 .capitão 
commandante de infanteria n. 0 1, 1. 0 batalhão=Roclri_qo }.,Tavcw?'O de Ancl?Ytde1 ma
jor commandante elo 2.0 batalhão de p. .0 16=Femando Pm·eira da Gamc~1 m~j,or 
elo brvtalhâo ele caçadores n. ~ 1= G1tido Jo sé Se1·Tão, tenente coronel eom.manclante 
do batalhão 7 ele ínfanteria=João Jo sé D mttel1 t enente coromel commqrnclante de 
n. 0 20=José ela Sil·va Reis1 tenente coronel comniandante ele artilheria= José An
tonio de Azevedo Lemos1 coronel commandante ela expedição. 

2.n 

Relação ctos petr echos de guerra que fi z enviar para as ilhas ; a saber : 
Para o Faíal - Barris ele polvora de 3 arrobas, 1.2 ; ditos de 500 cartuchos, 

72; espoleta:;;, 1:000; murrão, 2 arrobas; pederneiras, 1:000. 
Para a Graciosa - Barris ele polvora ele 3 arrobas, 8; ditos de 500 cart1llchos, 

48; espoletas , 600; murrão, 1 l/2 arroba; peclern:eiras , 600. 
Para S . Jot·ge - O mesmo que para a G1•aciosa :L. 

IJI.mo e ex. mo sr. - Os desastrosos acontecimentos do dia 11 do correlil.te nã 
podem deixar de augmentar muito a ousadia dos inimigos ela realeza., e é provavel 
que os r ebeldes , que se acham em França e Inglaterra, vendo, como é bem no
torio, que não têe~ acolhimento em parte alguma, tentem vir pa-ra os Açores en
grossar o seu partrclo. 

Alem do ex_pos to sabe-se que a senhora D. Maria ela Gloria está em Ingla
terra, e dizem que vae para o Brazil; mas nós tambem sabemos a g-uerra c1ue 
solapadamente a côrte elo Brazil tem feito a Portugal, e ac<lmtecerá collil· a senhora 

1 Não tem clata nem assignntura, mas o capitão g·eneral refere-se a ella no seu officio. 
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D: Maria ch~ Gloria o_ mesmo que com as trop,as que se diziam embarcar para o 
~10 ele Janerro, que v1eram para; a Terceira. E pelo exposto que a llílinha opinião 
e que fique nos Açores até novas determinaeões ele el-rei nosso senhor toda a ex
pedição, mandando-se para S . Miguel n . os Í, 7 e caçadores 1 ; para o Faial n. os 

1_6, . 20 e caçadores 11, fazendo a tropa do Faia! os destacamentos para a Gra
cwsa, S. Jorge e Pico, cujos des tacamentos podem ser de. cincoenta a oitenta ho
mens, visto a r espeito em que estarão Faial e S. Miguel; e artilheria e artífices 
poclem ficar em S . Miguel, indo para o Faial um clestacamento ele artilheria. 

, Eu sei muito bem que v . ex ." não tem dinheiro para pagar á expedição; po
rem Portugal paga á troiJa, e ainda que despencle mais com os destacamentos nos 
Açores, dois batalhões pouco augmentam; a sua ida para Portugal pócle attrahir 
a Portugal clespezas muito mais onerosas .. Se v. ex.a julga, á vista do que QX:po
nho1 que a expediÇão eleve :ficar, cu ficarei n'aquelle ponto que v . ex.a julgar con
hemente . E a respe~to do batalhão de caçadores n. 0 1 tiaar em S. Miguel, não deve 

aver o menor reemo, porque mesmo se póele sondar. 
Deus guarde a v. ex.a Bordo ela fragata Amazona~ á véla, em frente da i lha 

~~rc.eira, 14 ~e agost? de 1828 . - Ill. mo e ex. mo sr. H enrique ela Fonseca cl~ ~ousa 
rego. = Jose Antonw ele A zevedo Lenws, COJ:onel COUllllanda.nte da expedH;ao. 

P. S .- A apparencia (sic) ele dois batalhões mn Lisboa elepois de um tal re
sultado não serú muito político. 

4.' 

ru.mo e ex. mo Sl'.- Como v. ex . a me não fei<l a honra de responder ao meu 
of!icio ele 13, em que expenclia as miJ;lhas icléas sobre a distribuição ela tropa ex
peclicionaria pelas ilhas elos Açores , não posso dei~I'H' de dizer a v. ex. a que, 
t~nclo-me sua magestade feito a .honra de me encarregar elo commanclo da expe
cl,ção, sou eu quem elevo r esponclel' pela sua clísciplína. e por tuclo quanto.lh.e diz 
respeito : concordo com v . ex .'! em tudo quanto é a bem elo r eal serviço; mas, 
convencido que v . ex. a não ,póde mandar para Lisboa corpo algum, pela necêssi- . 
dacle que ha ela sua presença nos Açores ; não só rogo, como protesto pela sua 
ausencia emquanto ele Portugal n~i.o vier em positivas ordens a este respeito . Os 
illGtivos poncleraclos no dito meu officio· são bastAntes para que a tropa, que não 
excede a seiscentas e cincoenta praças, se demore por mais dois mezes, que é 
0 tempo necessario para vir a r esposta; e no emtanto podem ser estacionados 
1UU batalhão na Ribeira Gl.'ancle .e outro em Villa Franca, ou onde v. ex. a qui
zer. 

No que diz r espeito a pagamento, os officiaes gostosamente estarão sem re
ceber os seus soldos alguns mazes, em sacrincio ela r ealeza .. 

Emquanto a mim não me delíbero a ir para Lisboa, r eceioso ele clesagr aclar a 
el-rei nosso senhor, e por isso eS})erarei as orelens elo governo em S. Mig·uel. 

Acredite v . ex.a que qnanto lhe digo não tende em ingerir-me na auctoriclade 
de v . ex.", que tanto respeito; mas 1micamente ao bem do real serviço e desem
penho elas minhas obrigações. 

Deus guarde a v . ex. a Bordo da fi·agata Amazona~ á véla, em frente ela ilha 
~erceira, 15 de agosto ele 1829.- Ill.mo e ex. mo sr. Henrique ela Fonseca ele Sousa 

rego. , José Antonio ele Azevedo Lemos) coronel commanclante da expedição . 

. 'O officio que r ecebi ele v . s.a foi datado ele hontem, c se não respoi).cli a elle 
f?1 porque, vincto v . s ." a bordo cl'este navio, se mostrou convencido ela impossibi
hclacle .ela sua pretensão ; agora, porém, vejo qLle, instando n'ella, pretende que se 
dlte_r~ aquillo mesmo qt;e em conselh?, convocado na data ele · ~3 _elo corrente foi 

ec;'-cliclo por votos unanmies, o que nao é ele modo algum aclmiss·lvel, porquanto 
as Ilhas não têem meios que possam stlpprir a tão crescido numero ele tropas por 
temp? incerto, porque é chimerico o praso ele dois mezes que v. s . a marca como 
sufE.C!ente para a decisão ele negocio trio complicado; alem de que, admitticla a 
8~1~. proposição, sêria preciso con servar aqui os navios de transporte a,té final cle
~lsao , o que é 'igualmente impraticavel. N 'este caso,. sem me ingerir na auctori-

acle de v: s.a, digo que não uonvenho em que :fiquem em S. Miguel mais tropas 
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que aquellas que j{t foram cl etalhadas para a gua.rni.ç~o d 'aquella ilha, scnelo-me, 
porém, indiffer ente que v . s .a fique on.regresse a P ortugal. 

D eus gnanle a v. s .a Bordo da nau D. João VL á, véla, 15 de agosto de 1829 .= 
.Hen1·iqibe da Fonsew 8mbsa .P1·ego . -In. mo sr . J osé Antonio de Azevedo L emos, 
coT0nel commandante da tropa expedicionaria. 

Ofticio 

Ill.1110 e ex.mo sr.-Penetrado da mais viva dor e sentimento, participo a v . 
ex . u. q,ue todos os esforços para se fazer o desembarque na villa da Praia foram 
frustrado s. · 

A. esquadra deu fLmclo ás onze horas e meia da manhã do dia 11 elo corrente, 
fez quanto pôde para faz er -calar o fogo ele artilheria, mas não o conseguiu senão · 
em apparencia, porque o fogo durou .com alguns intervallos. até se fazer de véla, 
exceptuando o de dois fortes . 

A tropa destinada ao primeiro desembarque ás tres horas e meia foi para 
terra, anele o maior numero saltou com grande enthusiasmo e valor; mas, sendo 
carregada com vigor, 'Sem poder avançar, perdendo logo muita gente, porque os 
rebeldes estavam a coberto detraz dos parapeitos e em fo ssos , e não t endo ter
reno para se formar, porque estavam em uma p equena rampa jlmto ao forte do 
les te da praia, sendo ao mesmo tempo feridos da altura que· fica por cima do 
forte, procurou cobrir-se com o mesmo forte e com a l'ocha que fica; pal'a o leste ; 
e as barcas que es tavam juntas ao ponto d.e desembarque, vendo-se cobertas de 
fuzilaria e r ecoch·etadas pela ·artillieria, desmontando-se uma barca canhoneil•a, 
desampararam aquelle' ponto sem 'l~aver forças humanas para os conter, mesmo 
porque ·a mortandade e os feridos ía crescendo dentro das barcas, e os r emeiros 
morrendo, fugindo algtms cl'estes, que eram ilhéus, para terra. 
. Procurei com o meu estado maior todos os meios . ele as r eunir para ir atac.al' 
o outro extremo da pra:ia da parte do oeste; e como se ía approximanclo a noite 
sem nacla conseguir, porque, por mais que as animava, ap enas deixava um. bar co 
logo se levantavam r emos, tratei r eunil-os junto á nau para as levar á praia, a 
fim ele atacar os fos sos de r evez, tomar a altura e soccorrer os infelizes que es
tavam sendo mortos sem poderem matar. Consegui levai-os proximo ~\, noite á 
praia, m.as r ecebendo uma descarga de metralha . e bala do parque volante que 
saíu ele uma emboscada, fiz eram· força ele r emos e foram para as suas embarca
ções, ficando em terra muitos dos primeiros infelizes que não poderam ornbaFcar, 
entrancl? n ' este ·numero o dig·no e bravo com mandante em segun<:lo, José ele Aze
r eclo Pinto, o tenente coronel ele caçadores n .0 1, Antonio Simplicio ele :Moraes 
Fontoura, o ma:ior de infanteria n . 0 20, D . Gil E annes da Costa, e outros muito 
clistinctos officiaes , em que o serviço de el-rei nosso senhor perdeu muito, tanto 
pela adhesão ao mesmo senhor, c'omo pelos bons serviços que eram capazes de 
lhe fazer, como se vê ela r elação junta. . 

O esmorecimento . depois da primeira tentativa pócle-se dizer que foi geral, 
mas não podia deixar de ser assim, porqu e ütltavam as barcas canhoneiras ele 
protecção, e o fogo ela nau e fragatas, que fechavam a m eia lua, n ãO-l)odm·am. 
limpar a pra.ía . Os r eb eldes estava;m a coberto com a protecção ela artillieria elo 
parque volante e um esquadrão de cavallaria, acr escendo a is~o as barcas não po
derem levar mais que a ~orça parte ela expedi ção, e os inimigos tiveram mUJito 
tempo para se r eunirem, o que fizeram, como elas embarcações se observou. 

Os ,rebelc~es , depois ele ver em que a tropa se r etirou para bordo, com e.çara'lll 
a. lança.r balas ou. talvez novellos incendiarias, e ás oito horas fez a nau · signal 
para se faz er de v éla a . esquadra. '' 

D eus gua;rcle a v . ex . a Bordo ela fragata Amazona, 21 de agosto de 1829.
Ill. mo e ex. mo sr . conde ele Barbacena, Francisco. =José Antonio de A zevedo L e
mos, coronel commanclante da expeclição 1. 

t O signfttario dirig iu n a mesma data~ m~s acrescentando a nota de particulàr, outro offi
oio ao sobredito cl1 cfe elo estado maio~: g eneral, em que lhe participa de fórma mais circum-
stanci acl a o mallogro do ataque, e p or 1sso transcrovcl-o-hcmos tambcm. · 
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~!:tppa Jos nwrlos. ft\ridus e dos que, lmulu t!csemharcado na v i lia tia Praia cnt ·11 de agosto, não rc[rcssaram 
para bordo das embarcações da esquadra, ignorando-se a sua sorte 

:Mortos , 

... ~ o o o ..; ,..; .... L- ... "" 'c:! 
"' "' .~ ·= .~ ·Ê " 
,. 

~ 2 i3 E ... s o o 
~ "" "" "" ~ " " Ol ?. s " "" '"' ~ 

.5 
"' õ ~ " " " 

:: .:; o o .... ,., 
"" -- --

Alferes ..... ...... ............. . ...... . . 1 1 
Praçtts de pret ... , . . . . . . . . . . .. . . . . ... ... . 5 2 2 2 11 

- - - -

Feridos gravemente 
5 2 2 3 12 

~~~~---- -- --
Tenente coronel ... . ... ..... : .. .. .... . ... . 1 1 

~~~~~~e·.: : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : . : : : : : : : : : : 
Alferes . .. ...... .. . . .. . . · · · · · · · · · · · · · · · · 

1 1 
1 1 
1 1 2 

Praças de pret ..... . ...... ... ... . ...... . . 7 1 9 3 1 G 27 
- - -- -- - .- -. - .- -- - -

E:~>:traviados 
9. l 10 3 1 8 32 .....- ------- -- --

Tenentes coroncis ... .... . .. . . . . . . . ...... . 
:Major .. .. .. . ... .. .. ... .... .... .... ,: . . ... . 
Capitã.es .. . .... ... ... . ... , .. , ... . ....... . 

. T enentes ...... . .. . . ..... ·· ··· · ········· · 

1 1 2 
1 ' 1 

2 1 '-· ~ 5 
1 l ~ 1 5 

Alferes . . .... . ... . ............... .. , , . , . . 2 2 1 1 6 
Praças de pret .. . . .. . . , . , . . . . . . . . . . . · · · · 134 35 128 38. 81 416 

- - --
1 140 36 133 40 1 i34 435 -- -- -- -- ---- -- --

Somma geral por corpos .. . . 1 154 37 143 45 4 95 479 

ftela~ão nomiual dos officiacs mQrtos, feri1 los e dos que, desembarcando na ·'·illa da Praia em 11 de agosto, 
não voltaram para bordo da esquadra 

Morto 

Estevão Antonio da Silva Montes, alfere~ de infanteria n. 0 20. 

F eridos gravemente 

Theodoro José de Vascmwellos e Sá, t enente de caçadores u.o 1. 
.José Leão P into da Cunha, alferes de caçadores~·" 1. 
Simão ele Sousa, alferes de infanteria n .0 1. ' 
João J osé Doutel, t enente coronel de infanteria n.0 20. 
Antonio Joaquim I-Ieiuiques L obinho, capitão de infanteria n. 0 20. 

Não recolheram á esquadra 

.José de Azeredo Pinto, tenente coronel commaudante em segundo da expedição, 
Antonio Simplicio de Moraes Fontoura, tenente coronel de caçadores n. 0 :1,, 
José Bernardino, capitão ele caçadores n.0 1. 
Antonio Victorino. da Costa, co.pitão de caçaclores n .0 1, 
l~'mncisco Alberto Robim, tenente de caçadores n .o l, 
Joaqi.üm J osé Freire, alferes ele caçadores n.o 1. 
Antonio Joaquim Duarte, o.lferes ele caçadorefl n." 1. 
José Manuel ele Paiva, tenente de Cl'\çaçlores u,0 11. 
Joaquim Alves Costa, capitão de infanteria n.0 1, se1'vindo de major da primeira brigada. 
Silverio Athanasio Ro.ruay, tenente de infanteria n .0 1. 
José da Nobrega Botelho, te11ente ele infanteria n,0 1. 
i\ntonio Hermogenio ela Cunha, alferes de infautedn u.ó 1. 
l,uiz Ferreiro. Sobral, alferes · elo infaute1•ia n . o 1. 
Antonio José Soares, tenente ele infanteria n,o 7. 
José Antonio Ferreira Leão, alfe1'es ele infanteria n .o 7. 
Augusto Paes ele Vasconcellos,.alferes ele infanterb 11.o 16. 
D. ~il Eannes da Co~ta ~e Sousa de MaGedo, major ele infanteria n.o 20. 
Jutw Cesar Augusto, capitão grad uado etu maj or de infanteria u.o 20. 
Francisco de Borja Delicado, Clllpitão ele infa.nteria n.n 20 . 

. A N. B.- Os origina.es de onde estrahimos os sobreditos apontamentos estão assignaclos por 
..,ntonio Pedro Baptista Gonçalves, ajudaalte de ca;mpo. . 

38 

. . 
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Officio 

In.mo e ex. mo sr.-Penetrado üa mais viva dor e sentimento participo a v . ex . a 
·que todos os esforços para se fazer o desembarque na villa da Praia foram frus
trados. 

No infausto dia 11 do corrente amanheceu a esquadra a oeste da ilha, ~ na
vegando ao longo d'ella na passagem pela frente de Angra, se fez signal para 
encm·tar distancias, e seriam onze horas e meia deu :fimdo a nau e as fragatas 
Pm·olct e Diana) debaixo dos fogos elos quatro fortes, que com tres baterias en
iJ:emeaclas circulam a meia lua que forma a enseada ela villa da Praia. O Aze
redo e eu estavamos a .borclo da Amazona) e julgavamos que devíamos ir l)ara a 
nau para combinarmos o clesembarque em occas'ião opportuna com o comman
dante da esquadra; porém como se nos não fez signal para passarmos para a nau, 
concordei com o Azeredo para elle ir dizer ao commandr,m.te da esquadra que eu 
esperava as suas ordens p<tra ir para seu bordo . Ás duas horas fez o navio signal 
para se apromptarem caçadores para o àese:r:nbarque, e logo depois para sair a 
infanteria, e como vi que se não fazia signal para eu ir a bordo, pedi o escaler 
ao commanclante da Amazona; e no emtanto via que as embarcações de desem
barque se iam reunindo, e Julgava que esperavam para estarem toda11 p:romptas, 
e por isso me occupava em fazer embarcar a primeira tropa q.ue saia de bordo 
da A,mazona) tenclo o cuidado ele pergcmtar repetidas vezes aos mru:itimos que 
estavam com os oculos se os barcos se íam rel.lnindo, e foi grande a minha sur
preza quando me disseram que estavam em movimento para a terra. Saltei logo 
para o escaler, e fui ao ponto em que se desembarcava para as dirigir e fazer 
observar a ordem de desembarque; conheci immecliatamente a precipitação que 
houve em desembarcar, porque foi jlmto ao ultimo forte crue está a leste da en
seada da villa, tendo pequeno cle~~adeiro, seguindo-se um fosso de onde a co
berto feriam todos os militares, que queriam avançar, sendo o fosso guarclaclo por 
uma forte cortina do lado do mar e aonde os barcos até encall1avam nas pedras, 
a artilheria recochetava por entre os barcos, e a fuzilaria chovia sobre a trop<t 
que já se achava em terra e nos barcos que a ella se chegavam, e então todos 
os rem,eiros, que em parte era:r:n tímidos ilhéus, procuravam desviar-se para o mar, 
e a tropa que estava em terra, sendo tão carregf.l;da, que não podia avançar sem 
11 protecçào das canhoneira:s, porque se tinha desmontado um~1., que fez algtms ti
ros, e sendo feridos não só do fosso como da altura que as dominava, começaram 
a retirar-se e a cobrirem-se detraz do forte e por baixo da rocha que lhe fica da 
parte de leste. Proct1reí então a todo o risco (depois ele conhecer que a leste se 
não poclia desembarcav, p·ara tomar a altt:tra que Jica por cima do foTt!3) re1.mir os 
barcos para os conduzir á praia, a fim de fazer um movimento de revez sobre o 
fosso para os desaloja.r e tomar a dita altura, o que feito, estariam livres os infelizes 
que estavam em terra~ sem poderem saír para bordo e poder proteger o clesem-

. barque; poré)n nada pude conseguir, porque, apesar ele mandar os meus officiacs 
de estado maior a chamai-os, e correndo eu a animal-os, apenas cl.eixava mn barco 
log·o se levantavam os remos, e assim andaram até escurecer, estando então lJl'O
ximos á praia; mas recebendo uma descarga ele artilheria c met1·alha, todos se 
retiraram com força do remos para bordo. 

O fogo ele artilhería dLU'OLl todo o dia e ~s embarcações de guerra so:ffreraro 
bastante . 

O chefe ele esquadra mandou vir dois brigues ,para soccorrer o ponto do des
cmb~rque, P?Tém chegaram fóra de tempo. Cumpre-me dizer mai.· a v. ex.a qu~ 
no cha que tmhamos, Azeredo, JYio·níz e eu, sido chamados a bordo da nau, a.h 
pelos ex . mos vice-almirante e chefe de esquadra se nos poz em q11estão os que
sitos seguintes : 

1. 0 Se a ilha devia ser atacada em um ou mais pontos; 
2 . .0 Qual era o ponto ou pontos que deviam ser atacados; 
3. 0 Se deciclido o ataque em um s6 l)Onto; era .conveniente que tuna porçã.o 

ele navios, depois de ter largado a tropa nas barquetas no 11onto do ataque, fosse 
ameaçar outro, e qual devia. ser. 
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Resolveu-se c1ue em um só ponto e na v illa ela Praia, á vista do que diziam 
os praticas que estavam presentes, que concordava com algumas memorias que 
tenho ell?- meu poder ele homens capazes e conhecedores elo pa~z; e que fo sse em 
um só. ponto, porque não tinha gente para cliviclir, porque as trop as r eb eldes não 
eram_ mferiores em numero ás r ealistas, mas que se devia ameaçar Porto Judeu 
clepo1s de laRçar a gente na praia . 

. A nossa p erda é mui consideravel, cqmo t?e vê pelq UJ.app~ jl~nto; a elo ini-
1~1go. não eleve ser pequena, porqq~ . a artill).eria elas embarcações, e mesii).O a fu-
Zllana, haviam .de fazer estragos·. · 

Não posso deixar de cli!i:íef' ql~e a mu~ e fragatas, que ftmclearam, :6.71era)I). !;tpti
lUamente o seu dever, e IT).ef!mo clois brigues; mas, apesar cl 'is.sQ, só dois fpftes 
se c~l aram, e a falta ele canhoneiras foi-nos· muito . seiJ-s iyel. 

As mellwres tropq,s sepclhe.s-ía ili).possiyel éj.eseli).barcar, porql}e papa levar Sf)l
d~clos por debaixo ele bal~s e metralh~ COIJ.tra eiJ-h·i~tchi'Jirameitto s ele ~qssos que 
nao estavam arruinados, seria necessariq ao menos ppdel-ps fo!·mar e o~·clenar, mas 
0 terreno não dava lagar para isso, e aiiJ-cla qlW a t~·opa est~fva posstP.cla elo melliqr 

· valor, á vista elo primeiro mal} r esultado, e ele t erem visto alguns soldados mortos 
~ J)ordo e ele t~ntas c1ifii.clJ-lclac1es qlj.e e~istiam., rJ.ão poclj.;-.t clei~a~· ele perder muito 
Cta sua moral. ' 

Houve muito s offj.ciaes, aacl et !3s e sargei).tQs qJJ.e se clistingqir~Ip., mas não me 
é. agora possiv~l remettfr a r !=Jlaçãp cl 'elles, em cop.si'Jquen.éia ele t.ere)ll muitqs 
Sido destacados. · 

A perda elo tei).eiJ.te cqrqiJ.el José ele 471ereclq Pinto, corp.m..aiJ.clante e)ll segun~ 
c~?' é muitq a sentir; assim cqmo é a laRJ.entar a clp t ep·eute cproJtel Antonip 
Stmplicio ele l\'}:oraes Fqntm.J.ra, de c~çaclores IJ- · 0 11 do )llajor D . Gil Eatp.p.es da 
Costa e elos mm}cipnaclqs na relação inclusa, em q1.~e o exercito percleu muito, 
porque tqclofl eram clignos officiaes, taiJ.to pela Sl.J.a ·bravq.ra, comp pel~ ~clhe~ãq 4 
rea,leza. · ' 

'A falta ele barcqs para q cles,em.barque1 q1.}e teiJ.do -me c1ito o ch.efe 4e e.squadra 
qtt~ me C].aria l.}m IJ.Umero, que ao menos l?ozesse em terra qqis mil h~~.ens ela pr~
lUerra yez, e segm·amente não levava IIJ.atS ela tm:ç~ p~rte ela expechçao, não clm
:&.on .de infhlir mlj.itq IJ .. Q mora~ ela tropa, porql]-e CQU). muita rasão t emiam ser mas
~a.cr~clos emquanto se íam a borclq COIJ.chp?;ir os seus camaradas; mesmo porque o 
lntmtgo estava ew grande força, sem te~· 1+m só logar ele fraco accesso, observando 
a passagem ele nntita tropa ela p~rfe ela cidade, tendo até um esquadrão ele ca
Valla~·ia montada e uni parql}e Cj.e artilheria, qtle correu ao logar aonde se tentava 
0 ulttmo esforço e ao:q:cle fez v~vo fogo. · . 

Tambem me tinha puometticlo limpar a praia para eu poder ordenar a tropa, 
lnas ella m.J.nC[). esteve mais suja elo que no momento elo proj ectaclo desembarque; 
PortQ;ntq, qua.uclo faltam os meios não se consegnem os fins . 

Queixam-se elo ponto escolhido patra, o desembarque, mas eu digo que em outro 
~ualqiler, c.om os meios (ljlle tínhamos, p@uco mais propicio nos seria, porque pas
sa~clo toda a esquadra ela ponta ele oeste até á villa ela Praia, á vista ela t erra, 

, CUJo lllqvimento foi feito desde a maclrugacla até ás onze horas e meia, e come
i~nclo-se a bater as fortificações á mesUJ.~ hora, tent~uéj.o-se o clesemba.rque ás 
di es h01ras e meia, não SÓ 4avia teli).pO qe :reuiJ-ill 9< trqpa qt}l:) estava entre a villa 
~ P~1aia e Angra, mas mesmo a que fica;va em pontos n:lais (tistantes ; e então 

~!~0 era em baPcqs, q~}e a11enas lev:ariam 1.pn te~~o c}~ e~pedição , m~ito mal se~·
cl!Clos ~ com t1:e~ P.essrmas catnho~enas, que quas1 nao dera~ }ogo, que se poclia 
t1~salq.Jap ~li). II).lffilgo ao m~nos rgual em .nl.}me1:o á e:~yech7,aq, ppstado por ele
a az ele gpjincles fossos, mmtq bem puoteglclos pela art~lJ:teqa., que se calava em 
dpparenc~a l)q_,rli!o nos metralhar I).O rnpmento elo clesem]:)a1:que, um inimigo que 

efeucle a SlJ.a viela. . . .. 
E stas. diffj.Cl}lclacles for ali). por t.oclos bell). conhecidas, e estás foram as r asõ-es 

~or que a hopa se a}:jateu, tendo no prinaipio o maior enthusiasmo e mostrado 
m valor alem ele toda a prova. 

. Se eu não estivesse de opinião a favor elo Rosa, diria que elle conbeceu a 
lrnpossibiliclacle elo clesemharque, más que, nlXo querenclu dar o seu braço a tor-
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cer 1 mandou desembarcar p~Lra depois dizer que se fizeram as diligencias . Mas 
porque me não chamotl a seu bordo para confer enciar commigo? E lle que o diga. 
Porem as victimas estão feitas ; esclareço estas circumstancias porque se descul
pam com a divisão. 

, Eu tinha observado que muita gente ao anoitecer ainda estava escondida na 
ro~ha, junto ao ma,r ; pedi-lhe para a ir salvar 1 mas elle disse-me : «Estão prisio
neiros» . 

Perguntei-lhe se no outro dia tentavamos novo ataque ; disse-me que a esqua
dra não csta.va em estado cl'isso, que se l'euniria um conselho para se ver se con
vinha · mas vendo eu que isto se nao fazia, mosh·ei ao general a necessidade de 
o congregar, o que se fez no dia 13, aonde os command!lintes elos corpos votaram 
para se não tentar, á excepção elo Navarro, tenclo-lhes eu dito primeiro se r es
pondiam por seus corpos, que eu estava }Jrompto. para me pôr á sua frente . 

O Doutel já me tinha mandado dizer pelo meu ajudante de Cc'lmpo que a -flor 
do seu batalhão se . tinha perdido, e que não contasse com o mesmo batalhão para 
nova empreza, que não havia j á outro re1ueclio elo que clividir a tropa expecli.cí.o
naria pelas ilhas c dar d 'isto par te a el-rei nosso senhor. 

O general dividiu n .os 1 e 7 pelas ilhas elo Faial, Graciosa e S . Jorge, em }JOl'

ções iguaes, e manda paTa Lisboa n .0 1 de caçaclores e n .0 16. Eu quiz-me oppor 
á ida d'elles para Lisboa, mas não fui attenclido. · 

T enho estado na irresolução de ir para Lisboa, mas como· vej o que o genexal 
nada quer commigo, r esolvo-me a ir ; vou cheio de sentimentos e saudades elos 
dignos officiaes que ficaram em poder elos rebeldes, mas não tenho ~·múorsos ele 
faltar ao meu dever . 

Deus guarde a v. ex. a Bordo ela fragat.'t Amazona~ 21 ele agosto ele 1829. 
Ill. mo e ex. mo sr. conde ele Barbacena, F rancisco . = J osé Antonio de Azevedo 
Lemos~ coronel commanclante ." 

O fficio 

m. mo e ex. mo Sr.-Tend{)-SC decidido ein conselho a bordo ela nau D. J oão VI 
que convinha mais ao real serviço pôr a coberto as ilhas elos Açores, do que ten
tar outro desembarque, remctto a v . ex. a o detalhe da clistribuição elos corpos e:s:
peclicionarios, o que tuclo foi feito segtmdo a vontade elo governador e capitão ge
neral dos Açores. 

Deus guarde a v . ex. a Bordo ela fragat.'t Amazona~ em frente ele Ponta Del
g~da, em 21 de agosto ele 1829. -m.mo c ex.mo sr. conde ele Barbacena, Fran
cisco . = J osé Anton·io ele A zevedo Lemos~ coronel commancl.ante ela expedição. 

Relação dá distribuição da. tropa expediciona.ria pelas d ill'erentes ilhas 
ordenada p elo capltii.o general dos Açor es 

Para S . Migucl-Ar tilheria, caçadores n. 0 11, o resto ele infanteria n .0 1 e 
o batalhão ele infanteria n. 0 20, debaixo elo co:rp.manclo elo tenente coronel J osé ela 
Silva Reis, de artilheria n . 0 3 . 

Para o Faial-Trezentas praças de infanteria n .05 1 e 7, em partes iguaes, 
debaixo elo commando elo tenente· coronel Guiclo J osé Serrão, de infanteria n. 0 7 · 

Para a Graciosa- Duzentas praças ele infa.nteria· n . os 1 e 71 em partes iguaes, 
debaixo elo commanclo elo maj or J osé Maria Carlos ele Noronha, de infanteria n . 0 7 · 

P ara S . J orge- Duzentas praças de infantm·ja n .0 s 1 e 71 em partes iguaes, 
debaixo do coinmando elo capitão João José ele Almeida, ele infanteria n. 0 7 . . 

Para regressarem a Lisboa- O batalhão ele caçadores n. 0 1 e o ele infanterJa 
n . 0 16, contingente de engenheiro:; e artilheria, duas companhias ele infanteria 
n . 0 13 e r epartição ele saude e commissariaclo . · 

Bordo cla frag~ta Amazona, em21 ele agosto ele l 829.=Antonio Ped!roBctpt·istct 
Gonc;alves, ajudante de campo. 

O fti.cio 

In. mo e ex .mo sr.-Tenho a honra ele r e:rp.etter a v . ex.a, por copia, o que e_z
penc1i em dois offi.c ios ao general elos Açores, oppondo-me a que fosse para L1s-
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boa tropa alguma da expedição, pelos motivos que nos mesmos apontava-, ass-i-m 
?omo a copia de um do general, qu:e me remetteu l.; e ainda que elle diz que eu 
~do a bordo me convenci da impossibilidade ela minha pretensão, como dizia elle 
que não tinha meios, fiz-l4e o segundo, diz-endo-lhe o que julgava a esse Tespeito ; 
e emquanto ao dizer que pretendo que se altere o que se tinha tratado no conse
lh~, não é verdade, porque n0 conselho tratou-se se convinha atacar segtmda vez 
a _ilha T erceira, ou se lJÔr a coberto as demais ilhas, sem se fa1lar em ir para 
L1sboa tropa alg11ma, como mostrarei. · · 

Deus guarde a v . ex . a Fragata Amazona) em frente de Ponta Delgada, 22 de 
agosto de 1829.-lltmo e ex."10 sr. conde de Barbacena.=José Antonio de Aze
vedo L emos) coronel commandante da expecliçãv•. 

Officio 

lU. mo e ex.000 sr.-Tenho a honra de remetter a v . ex.a., para ser presente a 
sua magestade el-rei nosso senhor, o resumo da despeza feita n'esta ilha com 
a tropa e esquadra destinada á ilha Terceira, extrahido dos respectivos .documen
tos que legalisam a dita despeza, os quaes enviarei á presença de v . ex. a 

Deus guarde a v. ex. a Ponta Delgada, 23 de agosto de 1829.- Ill.mo e ex.111 0 

sr. conde ele Basto. = 1-Ien?·iqne cla ,llonseca Sousa P?·ego . 

I~esumo a que se refe1•e o officio s upra. 

Despeza com a tropa 

Em o mez de dezembro ele 1828 8:486;ll983 
~aueiro ele 1829.. . . .... .. . .. .. 4::666.{)051 
à evereiro. ..... . .. ... . . . . .. . . . 4:008$501 

l\Iaio ... ... .. _ . . ... .. ......... 15 : 878~864 
Junho . . .......... . ... .. .... . . 16 :097;;5051 

\1arço ........................ 10:886~907 
Julho . ... . . ...... . ........... 15:.085~500 

4-bril . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 5:590@351 f3omma - réis ......... 80:700&1208 1 

Despeza com os navios da esquadra 

Fragata Princeza Real, commanclada pelo capitão de · mar e guerra da armada 
li.i real Joaquim José da Cunha ... . .. .. . . ..... .... . . ..... . ...... .. . . .... . 

ate Conceição e Al1nas, euviac~o a Lisboa para; conduzir oflicios. elo ex. mo sr. go -
E vernador e capitão general em julho de 1828 ... . .. ........ . .. . .. .. . .. .. . 

squaclra entrada n'este porto em 31 ele outubro de 1828, co=anclacla pelo ex."' 0 _ 

l>T sr. vice-almirante Henrique da Fonseca ele Sousa Prego ... ...... .... .. .. .. . 
l\au D. Jo ão VI, entrada n'este porto em 12 de dezembro ele 1828, commaudada 
liT pelo capitão de fragata tla real armada José G.regorio Pegado . .. ..... . ... . 

av1os ela real armada da divisão co=andacla pelo capitão de fragata José Joa-
~ · quim Pereira em-1 ele mai.o ele. 182.9 .. . ... ....... .... . .. . .. .. . ... . . .. .. . 

au D . J oão VI e fragata Perola elfl 17 d'e maio de 1829, commaudaclas pelos ca
pitães de fmgata da real armada José Gregorio P egado e João Péclro Nolasco 

Eoqt~~~;;l~~~~~cl~d;L. p~i; . ~~.: .. ~ . ~1: .. ~h~f~ .cl~ ~~q~~fu~· j:~~é 'j~~q~i~ ·a~ ·R~~~ 
Coelho, que ainda: se acha pendente e importará. pouco mais ou menos em . .. 

43.3~700 

2G3$180 

1:864$250 

.4:705.~990 

1:257M35 

668$935 

12:000$000 
-----

21:193M90 

Somma total-réis .. ... .. ....... 101li)893~698 

Alfanclega ele Ponta Delgada, 22 ele agosto de 1829. =O feitor, Ped?·o Joyce . 

. Procla1.nação 

Habitantes das ilhas dos Açores : - No dia 11 ele agosto a esquadra roubada 
ao serviço ele sua magestade a rainh~t pelo usmpaclor da corôa de Portugal, e as 
tl:o_pas por elle seduzidas e violentadas para auxiliarem a rébellião, tendo-se atre
xldo a atacar a ilha T erceira, foram completamente repellidas, rotas e desbarata-

as . A maior e melhor parte da sua força, ou morreu afogada nos mares e ferida 
sobre as rochas, ou, depondo as armas, caíu em poder dos defensores elo throno 
e elas leis. 

A esquadra fugitiva apenas deixou alguns navios em frente d'esta ilha, os 
1 Os tres o~cios a1lmliclos estão já insertos a pa.g. 590 e 591, copias 3.n, 4.' e 5.• 
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quaes toclos os qias diminuem em numeTo, e que o inverno proximo afugentará 
completamente. E este o momento, povos opprimiclos d' estas ilhas, ele mostrardes 
os vossos leaes sentimentos, ele r asgar os documento~ ela vossa infaniia e Gle pro~ 
clamaTcles o legitimo governo ela no s:;a adorada rainha, qüe a todos vos olha como 
fi.lhds, qüe pretende pela cloçtira e justiça r eunir sob seú sceptrb paternal. ' 

Executando, como gove1;naclor e capitão g:ei;teral d 'estas ilhas, suas piedosas 
e clementes intenÇões, eu fiz poU:par a viela a quantos depbMr~m ::ts armas, ·e a 
humanidade e a clemencia coroaram a victo·ria . Os infelizes habitantes cl'estas 
ilhas, que, arrastados pela tyran:do, éaíram em meu poder, mi1 seg-uindo as clemen
tes ordens de súa magestac1e, os r estituo ás suas famílias e á liberdacle. D'elles 
f2 abereis, habitantes dos Açores, a elifferença que existe entre b tegimen feroz 
da usurpação e o mando paternal e sagrado tla legitima rainha . Elles vos pinta
rão qual a paz interÍ1a e a f01·ça respeitavel ele que gosam os povos da 'l'erceira 
para sua ventlira e defeza, ~ ~ntãd conhecereis quanto vos intéTEissa a união 
prompta aos defensores ela fidelidade . No emtanto, habita:ltes das ilhas, contae 
~om as relaÇões comvosco; longe ele ser prohibiclas1 serão francas e ,leaes, as vos
sas embarcdções serão r ecebidas e protegidas nos portos cl ' esta ilha, os v:ossos 
generos serad comprados e tro cadds li' este mercado, e a protecção ele sua mages
tade se estetidei'á sobre v ós, sempre ci_~1e, livres é desenganados, a solicitardes . 

Palacio elo €foverno em Angra, 26 de agosto ele 1829 . =Conde ele Villa Flor . 

Ill. 010 e ex .010 sí·: -;-AÍg·u:ina vez me havia ele caber a ventura ele ter ele parti
cipar a v . ex. a noticiàs gloriosas, e que serrio precursoras de outras igualmente 
prosperas e ele que r estlltará a salvaÇão ela mon~rchia . 

Acaba de chegar a Falmouth o tenente_ D. Antonio de lVIello, addiclo a esta 
·embaixada, com o:fficios elo bravo cbncle de Villa Flor, atê 17 elo corrente, e cl'es
t es consta que a esquadra do ustu·pador no dia 11 d 'este IÍlez tentára um ataque 
formal no ponto mais ai3cessi~el ela ilha Tei·ceint, qüe I§; o da bahia da villa da 

. Praia. O inimigo contava tahto com a vict0ria1 que todas as suas embarcações 
lançaram ferro deb aixo elas baterias elos fortes, e loJ:to mil e Çluzentos homens ten
taram o desembarque. D 'estes1 poucos reg~ressaram pará bordo, achando-se já nas 
nossas fileiras quinhentos dos seus soldados·, que gostosos para ellas passaran: · 
Novo r efoTço procmou pôr pé em terra, mas as tropas do cou.cle de Vílla Flor, um
das aos denodaclos voluntaTios ela rainha, commanelados pelo tenente coronel Me
nezes, acabaram a derrota. A nossa artilheria fez voltar uma elas lanchas e dete
riorou outras, obrigando a tropa elo usurpaclor a retirar-se para jtmto dos navios 
da esquadra. E stes, tendo softi·iclo consicleravel cla;mno elos tiros d0 forte e ela ar
tilheria ele campanha, foram constrangidos a cortar as amarras para se salvm·ero
A nau .D. João VI chegou a estar em secco, mas ac'ucliu-lhe o preamar, sem o que 
teria sido inteiramente destruída pelo fogo elas baterias. · 

A iiossa perda cdnsta 4e ~loze mortos e vinte e oito feridos, dos quaes cinco 
gravemente. A perda elo iilimig=b não póele exacta.mente saber-se, porque todos os 
dias depois dá acÇão estavam iippai·ecenclo nas praias bastantes caclaveres, mas 
calculà=se ele mil a mil e cluzentos hdmt:lns. Entre os mortos ele consideração ba 
o tenen.te coronel Azei'eclo, commàndante ~m segundo, o major D . Gil Eannes da 
Costa, bem conhecido pe~a sua p~rtinaz re9.<:ldia, e D . Antonio ela Silveira:. . 

Qua:rtelo o. digno conde de Villa Flor offiéidli. já se achavam r ecolhidas m1l e 
cluzentas espm,garchts, çl.uas bôcas ele :fogd de dalibre 24 e quatro barcas canbl'>-
neiras td~adas ao inimigo. . 

O offi,cio .d'àquelle valoroso general (que enviar ei segtmcla feira. por copi31 a 
v. ex. a) lhe forhecerá, mais pi·omenotes sobre este gloi'ioso successo, que vae mu
dar rouito a nossa precafia situação. Entreta.nto sómente acrescentarei, · po.rque 
não ha temp~ pai"a mais, que esta fausta noticia ainda chegou antes ele t er partido 
de Portsmouth sua magestade fidelíssima, e que por conseguinte a transmittirá a 
sua mages tacle o impci·aclbr àpenas chegue ao Rio ele Janeiro. 

1 Dirigida ao corpo cl iplomatico portugnez. 
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Deus guarde a v . ex." Londres, 29 ele agosto cle1829.-In.mo e ex. 010 sr. .. . = 
lVIarqttez dJe Palrnella . 

Officio 

In.mo e ex.'" 0 sr.-A brilhante victoria ganhacla pelo ex.mo sr. conde ele Villa 
Flo~· no dia 11 elo corrente, clei:s::anclo-me sem o menor receio sobre a segurança 
da .Ilha Terceira, e o emprestimo consegu.iclo de mr. Prats, dando a v . ex.as os 
mews necessarios para reforçar a mesma ilha ele gente e munições, são duas cir
ctunstancias tão favoraveis pa1'a a installação ela regencia na referida ilha, que dou 
lJOr certa a sua ,installação logo que v . ex. as tenham noticia ele se haver retirado, 
c?mo é já conF~tante, a esquach·a, elo usurpaclor. V. ex. as já têem as cartas de ga
bmet: para todas as potencias amigas ele Portugal, e os agentes cliplomaticos do 
:Srazal serão os pTimeiros em abrir a corresponclencia com v . ex."S, bem como o 
nnperaclor meu amo não retardará então ele expedir um ministro junto á regencia 
e receber outro por ~lia nomeado. 

O zêlo e talento ele v . ex. as me dispensa ele fazer a menor observação sobre 
as .vantagens cl'ésta medida ou fataes consequencias ele continuarem reunidos em 
pa1z estrangeiro. 

Deus guarde a v . ex. 35 Londres, 30 ele agosto ele 1829.-In.mos e ex.0108 srs. 
luarquez ele Palmella, marquez ele Valença e J osé. Antonio Guerreiro. = ll1arq1tez 
de Bcwbacena. 

Circular 

. Ill.'"0 e ex.010 sr.-Em conformidade elo que annunciei a v. ex .a no meu o:ffi
ClO ele 29 elo corrente, tenho a honra ele transmittir a Y . ex." um exemplar clvs 
Oflicios do conde ele Villa Flor, .capitão general elas ilhas dos Açores, e outros in
teressantes clocumentos, de mrtjo teor v . ex. a verá com toda a indívidnaçã@• a vi
ctoria alcançada no dia 11 elo mesmo mez pelas armas de sua magestade a 1:ainha 
sobre as forças navaes e ele~ desembarque do usurpador ele Portugal. 
. Por esta occasião cumpre.-me anmmcim· a Y . ex. n que su>a magestaél:e frdelis

snna se fez ele véla no dia de hontem ás duas horas da tarde, saindo ele Ports
I11ottth para o Rio de Janeiro. Antes ela sua partida fez o marquez ele Barbac8na 
a declaração ele que tambem remetto copia, a qual allivia em certo modo a dor 
Catlsada pela ausencia ele sua magestacle, pois corrobm·a a certeza que elevem ter 
0~ seus fieis subditos de que sua magestacle o imperador os não abandonará nunca, 
llao transigirá com o usurpador ela corôa ele sua augusta filha, e prestará .aos leaes 
Portug·uezes toda a protecção que poclér dispensar-lhes, a fim ele se conseguir a 
restituição do throno ele Portugal á legitima soberana. 

Deus guarde a v. ex. a Lonçlres, 31 ele agosto àe 1829. - lll.n:o e ex.mo 
Br • •• • = lVIcwquez de Palrnella 1• 

Officio 

Ill. mo 'e ex. mo sr. - Tenho a honra de levar· aO" comrecímento de v . ex. a. que 
P~la fragata ingleza Urn;dcttl·nted) com.mUJnclante A. W . J . Clinford, que chegou a 
e~te porto no dia 30 elo mcz passado, procedente ela ilha ele S . 1Yliguel com oito 
dras ele viagem, recebi uma carta elo vice-almirante P:~;ego, acompanhando a re
\ação .elo infi·uctnoso desembarque e acção elo clia 11 de agosto na villa ela Praia, 
c e CUJa relação remetto a v . ex. a UJ inclusa copia, na incerteza ele ter ou não che
~~do ás suas respeitaveis mãos a p-arte 0-:fficial elos refericlos acrmtecimentos, de 
.ao grande magna, e bem mortificantes para todos os bons portugue~es e fieis vas
sallos elo nosso adorado· mo~archa o senhor D . JYiiguel I. 
lll Deus guarde a v . ex. a muitos annos . F1mchal, em o 1.0 ele setembro de 1829.

:ruo e ex.mo sr. conde ele Basto.- = José 111a?-ia MonteÍ?'O. 

ç' :Os exemplares enviados peln sigm11tario aos cl1efes das legações foram sem duvida da edi· 
t~o lmpressa em Londres, typograpllia ele Bingham, contendo seis documentos, cujo teor já 
rau~c1'evemos (pag. 491 e 583 a 588); ha, }JOrém, edições com variantes, lendo-se n'umas be1·-

. q,ct~!t~rn, Tor;anclo, ;sucTidacle. n'outras brigue1 ncscmclo, celericlade, etc. Preferimos o texto da of-
"Ctal. ' 

.. 
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Relação retro in<licacla 

O tempo estava nublado c de salseiros, vento no quadrante ele sudoeste; a 
nau atravessou ás quatro horas da manhã no bordo sul, em frente ela cidade ele 
Angra; em boa distancia todos os navios navegaram na popa ela nau, excepto os 
bergantins lr~jante D . Sebastião, que navegava pela proa, Treze de Nic~io e Glo1·ia, 
que !'!stava:m clestacaclos no cruzeiro . 

As cinco horas mareáruos e fez-se o signal (capitulo VII, n .0 74) «Formar em 
Jinha ele batalha», pela ordem que se mostra nos seguintes distinctivos : bergan
tim ]71jante D. Sebastião, nau, fragatas Diana e Pe1·ola, corveta P1·incezct Real, 
bergantins T1·eze de li!Iaio, P1·ouidencia e Glmia. 

Ás seis horas e quinze minutos fez-se o signal á corveta U?~ania (capitulo r, 
n .0 94) aO navio indicado vá para _o cruzeiro, c mande recolher aquelle c~jo clis
tincti,vo se vae mostrar»; depois cl'este signal içou-se o distinctivo elo Gl01·ia. 

As seis horas e trinta minutos fez-se o signal (capitulo rv, n . o 9) «Força de 
véla». 

Ás seis horas e cincoenta minutos atravessou a nau e a esquadra ao éste cht 
cidade de Angra em distancia de 8 milhas, e fez"se '0 signal (capitulo r, n. 0 3~) 
«Para apromptar as embarcações miudas armadas», e logo depois o signal ( capi
tulo r, n. 0 91) cc Vae-se determinar a graduação elo official que ha ele commanclar 
as embarcações miuclas armadas», seguindó-se o que mostra ser o commanclante 
da e~clma T?·iumtpho da InVt:fa . 

As sete horas e quinze minutos fez-se o signal (capitulo IV, n .0 10), com o 
uistinctivo elo Glo1·ia, «Passar á falia elo navio chefe» . 

Ás oito horas fez-se o signal (capitulo rv, n .0 85) ccEncmta.r distancias>>, de
pois o signa1 (capitulo vJ n . 0 60) ~Para pôr a tropa prompta para eles embarcar», 
e log9 depois signal «Para passar á falia AmctzO?.?,aJJ. . . 

As oito horas e quinze minutos foi um voluntario chamar as barcas canhonm
ras, que estava umf1. nas fragatas D'iana e Pe.1·ola, para se forneCC>l.'em ele mu
nições ele guena, as quaes logo que chegaram se proveTam das ditas munições, 
e tambem a nossa lancha, que já estava no mar. 

Ás oito horas e quarenta e cinco minutos passou á falia Amazona . Ordenou
lhe s. ex.a o sr. ' chefe commanclante da esquadra que mandasse a esta nau a ca
nhoneira que trazia a reboque, para receber polvora, e que aq1.rella fTagata nave
gasse a estibordo ela nau fazendo testa ele columna elas cha.rrnas e embarcações 
desartilhaclas; á mesma hora fez a corveta Umnia signal (capitulo' I, n.~ 73) «que 
acabpu ele fazer a participação». . 

As nove horas foi o segundo tenente Agostinho José Duarte levar as segmn
tes ordens aos navios que as mesmas mencionam, cuja ordem foi assignacla por 
s. ex.a o sr. chefe commanclante ela esquadra: «A Dicma ha ele bater funcleacla o 
fo1•te de Santa Oatharina; a Pm·ola ha ele fundear na proa da nau para bater os 
fortes que lhe ficarem fronteiros; ·a COl'veta P1·inceza Real ha ele bater o forte. do 
Es1Jirito San,to na ponta ela Malmerenda; a nau ha ele fi.mclear defronte ela -,;:1lla 
ela Praia». As mesmas h01:as mareámos, 1n·oc1.uanelo o porto ela dita villa. 

Ás nove· horas e dez minutos fez-se o signal (capitulo n·, n. 0 57) com o clis
tinct}vo do Gl01·ia, para seguir os movimentos cl'esta nau. 

As nove horas e quinze minutos fez-se o signal (ca1Jitulo rv, n. 0 13) «Navegar 
ú popa», logo o signal (capitulo IV, n. 0 79) «Preparar para dar fLmcloll; fez-se o , 
signal (capitulo VII, n. 0 1) «Preparar para combate». 

Ás clez horas e tTinta e cinco minutos <<Para encurtar distancias». A este tempo 
estava a nau abra aberta ,com a bahia ela villa ela Praia. 

4s onze horas tocámos a postos, indo em gavias para a dita bahia. 
As onz: ho~·as e quarenta e cinco minutos nos p_rincipiaram a fazer fogo o_s 

fortes da cltta v1lla : Santa Oattharina, situado a oeste; Porto, Luz, Chagas, Espt
rito Santo, situados a éste, e tres baterias rasantes, situadas ao noroeste, em pe
quena distancia ela praia, e a nau deu fLmclo em 8 1/2 braças ele agua, com tunn. 
amarra e uma amarreta ta1ingaclas no mesmo ferro para servir ele rcgeira pela 
port::t elo guarda leme ele bom bordo1 a fim de apresentar as baterias a terra, tenclo 
ficado em distancia ele duas a.marras para menos elo forte do Espü·ito Santo e. ao 
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alcance de toclos: Ü vento el'a qu~si calína com alguns salseÍl'OS do oessudoeste, 
que acalmou de todo. A nau rompeu o fogo immediatamente contra os r eferidos 
fortes e baterias, e tropa que se via formada por entre os cannaviaes e a coberto 
dos entrincheiramentos que bordavam toda ~ praia, e o mesmo :fizeram os navios 
que tomaram o logar indicado. 

Depois elo . meio dia fez-se o signal (capitulo vu, n .0 18) «que os navio~ da 
esquacb·a têem liberdade ' de fazer fogo sobre o inimigo na sua passagem, amda 
.que p chefe não tenha proposto o ataque geralu. . 

A uma hora e trinta minutos fez-se signal (capitulo v, n. 0 61) «Pôr prompta 
toda a infanteria para desembarcarn; logo depois d 'este signal principiámos a em
harc~r a tropa nas embarcações miuclas . 

As dnas horas e quinze minutos fez-se signal (capitulo v, n . 0 62) a P ôr prom
pto <(<'1çaclor es pata desembarcar >J ., 

·As duas horas e vinte e cinco minutos fez-se o signal n:0 2 elo r egimento das 
embarcações miudas com o distinctivo da escuna T1·ium:pho clct lnvPja) para man
dar desembarcar caçadores, e de}JOÍs o n . 0 3 do mesmo regimento }Jara desem
barcar infanteria; o n . 0 5 do mesmo regimento para desembarcar caçadores e in-
fanteria . · 

Ás duas horas e trinta minutos veiu ·a 'Qordo o tenente coronel Azeredo, que 
pouco se demorou, dizendo a s. ex . a o sr. chefe commandante ela esquadra: « Va
m?s a isto, venha a· tropa»; e como a nau e a co1'veta P1·inceza R eal tivessem 
ferto calar o fogo do forte elo E spírito Santo, e continuasse o fogo elos fortes elo 
Porto e das Chagas, as tres baterias rasantes acima ditas, demorando pela proa 
à~ naJu, l~e principiamos a fazer um activo fogo , e sem embargo ele ser respon
cliclo pelos cachorros de proa, elles continuavam, e foi preciso· então mandar o 
e-x: .mo sr . chefe commandante ela esquaclra á corveta P1"inceza Real que arriasse 
lllais a amarra para se collocar em posição a poder fazer fogo so br~ os· referidos 
fortes , para a nau poder bater ele costado as cli.tas baterias, que se aproveitaram 
da posição para metter balas ele coxia, e · executou-se a ordem; a nau calou aqti.el
las tres baterias, servindo-se ela regeira para lhe clar costado; e como se ·expozesse 
a popa ao fogo do forte do Porto, mudaram-se as cluas ultimas peças de ré das 
b~terias para g up.rclas lemes, que com ellas e a corveta fizeram calar o fogo 
cl aqnelle forte. As mesmas horas fez-se o signal n .0 6 elo r egimento das embar
caçõ9s miudas <!Para desembarcar tropa ele todas as arinas >J . 

As quatro horas, tendo-se calado o fogo dos fortes e baterias, batidos viva
lllente p ela artilheri.a ela esquadra, sómente fazia alguns tiros, com grandes inter
vallos, uma elas baterias, e a est.a mesma hora as el).lbarcações miuclas da esqua
dra e dezenove barcos, atlem das tres barcas canhoneiras, achando-se ele largo, 
l'etmiela a escuna TI·iump ho da Invçy'a> principiaram a atracar ~í terra pela banda 
ele éste do fort e do Espírito Santo, protegidas pelo fogo de tres barcas canhonei
ras . e ela escuna, saltando uma porção ele tropa em terra, fazendo-lhe elos entrin
chen·amentos e eminencia proxima .elo di to forte muito fogo ele fuzil; então os 
barcos tornaram a r eceber uma pequena porção de tropa da que havia saltado 
em. terra, tendo-se visto antes ~lguns mortos ao pé elo forte, e outros clep?r em as 
annas e irem com os 11ebelcles . As embarcações retiraram-se para o lado, e logo 
depo~s se fez o signal (capitulo r, Í1 . 0 34) «Ühamar aos primeiros escaleres». 

As qua,tJ:o· horas e quarenta e cinco minutos fez-se o signal ( capitnl0 vn, n . 0 4 7) 
com o clistinctivo elo P1·ovidencia aque .o navio indicado pelo distinctivo vá enü·e
ter· o fogo elo inimigo, que de t erra embaraça a passagem das embarcações que 
conduzem tropa ao desembarque ou impede que esta se r ealise em algum ponto»; 
0 que executou immecliatamente o dito brigue ; tambem se mandou um voluntario 
com ordem elo ex. mo sr. chefe comma~clante ela esquadra ao bergantim Infante 
D. Sebastião para ir dar 'ftmdo em frente do entrincheiramento e mais proximo 
a terra, o· que ela mesma sorte executou o dito brigue, rompendo um fogo acti
'70, a fim ele ver se conseguia que a tl·opa ele novo saltasse em terra, o que não 
~e ~ffeituou . Por este motivo veiu a bordo cl' esta nau o commanclante ela esc 1m~ 
T1-~1tm:plw_ da Jinv~jct representar a s. ex.• o sr. chefe con:\.maüehnte ela esqua~ra 
Cjue a tropa não . rrneria avanç:u-, dizendo que quem os commamlava era un1ca-
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mente o coronel Lemos, e qi1e elle cominanclante Já estava fatigado e rouco de 
I)le gritl1r parn. n. obrigar, e não sabendo onde estava ? dito coronel~.e havendo 
calma com a qual não podia mover a sua escuna, requena um escaler para o pro
curar, e diligenciar que se desse execução ao novo desembarque, o que logo se 
concedeu, e partiu . Apparecendo p~uco depois d'entre os barcos o coronel Lemos, 
atracou ao portaló ela nau, e disse que a tropa já lhe não obedecia e estava aco
bardada mas que elle voltava a reanimal-a para saltar na praia a 0este elo forte 
elo Espi~·ito Santo, e approximanclo-se as embarcações á nau, apenas avançando 
para a proa, apesar elos esforços elo ex.mo sr . chefe ela esquadra e elo comman· 
dante da nau, gritando que avançassem e dando vivas a el-rei o senhor D. lVli
guel I, que aos primeiros não responderam e aos segundos mui fi.·iamente, não 
foi possível animal-os a avançar. 

Ás sete horas, fazendo-se ele terra alguns tiros ele artilheria de campanha so
bre estas embaxcações, tornou a atracar o coronel Lemos, dizendo: a Sr. genéral1 

não tenho mais remeclio que mandar retirar a tropa, que me não obedece nem 
quer avançan ; em consequencia do que se deu ordem para que esta se retirasse 
a borclo elos seus respectivos navios. 

As oito horas e meia romperam ele novo o fogo com granadas incendiarias, 
ao qual à nau respondeu, e em consequencia elo que se fez o signal de noite 
11'. 0 12, que manda fazer fi v é la, picando as ·amarras, o que todos executaram ás 
nove horas1 com uma pequena bafagem ele oesnoroeste, sendo ·a esta hora que 
s·e acabou o fogo ela nau, tendo feito mil trezentos noventa e um tiros. 

Esta nati. so:ffreu vinte e quatro rombos, um ao lume ele agua e outros em clif
ferentes partes elo costado; :ficaram desmontadas duas cot;onadas na tolcla, uma 
peça no convez·, outra na coberta,, a retranca partida, ·a bomba ele fogo clespeda
çacla, dois escaleres arrombaclos, partidos alguns paus das antennas, cortado o estae 
grande, um· ov.em ele enxarcia grande, dois fuzis de abotocaclura, dois ovens ele 
enxarcia elo traquete, algtms branclaes ele gavea e joanetes, uma grande parte 
elos c~lbos ele labo1·ar cortados e diversas vélas furadas . 

Ficantm encalhados em terra duas barcas canhoneiras e um barco na occasião 
ela retiracla ela tropa. . 

Tivemos mortos a bordo um soldado ela brigacla e sete grumetes ; feridos tres 
soldados ela brigada, dois marinheiros e cinco grumetes ; e em terra, mortos Olll 

prisioneiros, um anspeçacla, dois soldados ela brigada e cinco grumetes . Do regi
me11to ele infanteria n. 0 20 morreram a bordo quatro solclados1 e ficaram feridos 
o tenente coronel commanclante do batalhão, um capitão e dois soldados; e elos 
que saltaram em terra foram morto·s on p1·isioneiros noventa praças, incluindo 
um major, um capitão graélnaclo em major, um capitão, um alferes, um porta· 
bandeira, um tambor mór, dois sargentos, dois furrieis, oitenta cabos e soldados ; 
e receberam-se a bordo feridos, c1o mesmo batalhão, um alferes, tres soldados ele 

' caç~clores n. 0 1, um sargento elo regimento ele infanteria n. 0 1, onze soldados, 
dois marinheiros da fragata Pm·ola e quatro ilhéus dos barcos. 

* 
Tendo · nós mencionado aqui as participações officiaes elos chefes das forças 

bdligerantes na acção ela villa ela Praia em 11 ele agosto, jttlgámos a proposito, 
para: melhor conhecimento cl'aquelle facto, acldicionar-lhes algumas memorias 
escnptas por iiilclividuos' das diversas parcialidades; todos testemunhas octuares 
uu em ~irecta corresponclencia com quem tomou pai'te mais activa na lucta, e 
?onseguu:t:mente no caso de emittirem jui~o segmo, embora a di:fferença ele 
1clé?'s pohücas, se não tambem o amor propr1o, influisse nos coFollarios elas nar
rativas . 

Os mappas que as acompanham div.ergem sobre ·certos pontos, e por isso, 
deixando ele transcrevel-.os na integra, para evitar repetições clesnecessarias,. cor
rigimos os quadros estatísticos segundo os esclarecimentos obtidos ele fontes in
suspeitas . 

Persuadirpo-nos que assim o leitor poclerá avaliar como procederam victoriosos 
e vencidos. 
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A ilha Terceira e a expedição do u.su.rpador 
enviada con-tra ella 1 

Omnes pel' mul'os legio sorti! a jJ ericlum 
Excubat, exercetquc viccs, quod cuique tuend1nn es t. 

Vl.nG. 

Aba,ixo copiâmos o o:fficio elo conde ele Villa Flor, dirigido ao marquez ele P arl
~ella em data ele 16 de agosto, participando-lhe os felizes acontecimentos que 
ttver~m logar na ilha Terceira, e o Úcusto e brilhante triumpho obtido pelos fi eis 
~ubchtos ela rainha fidelíssima D . lVIaria II sobre o usmpaclor ela sua corôa. 

Por este documento official, já conhecido ele toda a Europa e celebraclçJ_ em 
toda elb com geral applauso, reconhecerão os contemporaneos e .os vindouros 
c?mo a Divina Providencia, cedo ou tarde, castiga a perficlia, a traição, o pmju
rto e a impiedade , e protege a innocencia, a virtude, a ra:são e· a justiça, apesar 
elo nu~ero, jactaucia e ferocidade ele seus l)ersegnid<Hes. Assim vemO's aqnelles 
que muda hontem, c<Dm desmedida arrogancia, se acclamavam venceclores mesmo 
ante~ ele combater, hoje completamente derrotados, abatido o seu orgnl·ho, con
fundtcla a sua auclaoia, disper sos sobre o oceano, que os r epulsa, voltarem cober
to s de vergonha e humiliação a r ecolher as malcliç~es ele uma nação inteira: que 
o.s detesta, e soffrer o terrível resentirnento de um despota, sem duvida mal sw
ttsfeito ele seus· serv~ços . Que poderosa lição para aquelles que, apartando-se elo 
caminho da honra e elo dever- caminho direito, seguro e glorioso - vohmtaria
mente se clespenham nos abysmos da ignomínia! Que desengano para os povos 
que, esctltanclo perficlas insinuações, se deixam mansamente despojar de legiti
lllo s clireitos para se entr egarem á mercê de um usurpador cruel e aos caprichos 
ele_ uma facção furiosa e cannibal, que se nutrem do seu sangue e de suas la
g"l'lmas! Esta liçfio e este deseng·ano n ão ser ão de todo inuteis para a nação por
tngueza, porque a triste experiencia. elas r epetidas extravagancias dos clespotas , 
dos tyrannos e dos ambiciosos t em sido em todos os tempos a mestra das na-
ções . · 

Seja como for, o certo é que os facciosos, assim como o iclolo malfazejo que 
?l~es levantaram e adoram, tambem clev.em tragar agora o amargoso fel ele suas 
U~lquiclacles e perfidias; e emquanto os ]eaes portuguezes se congratulam de uma . 
Vtctoria que corôa seus nobres esforços e consolida os princípios pelos quaes t êem 
combatido, nada mais ,resta aos traidores, pmjuros e fementiclos, senão o r emors,o 
e a ]nmição ele seus cximinosos attentaclos . Os acontecimentos ela Terceira corta
ram pela r aiz e ele um só golpe tocla,s as esperanças que a facção usurpaclm·a ti
nha concebido ele realisar seus ]Jroj ectos. No estado a que tinham chegado .as 
cousas, pócle contemplM·-se aquelle celebre rocheclo, como a urna propicia em: que 
estavam encerrados os destinos da nação portugueza. Um momento feliz decidiu 
a sua sorte, fazendo triumphar o partido ela xasão, da justiça e ela legitimidade, e 
destruindo por este assignalado triumpho as emb1:1steiras e falsas manobras com 
~l;e os inimigos da patria, elo legitimo soberano e ela humanidade pretendiam jltS
ttfi.car a sua perficlia e consolidar sobre o throno monstro usurpador. 

<<A nação inteira r ecori.hece os direitos ele D . 1\liguel ; toda ella o acclama por 
seu rei legitimo, t(i)da ella abençoa o s<')u governo justo e paternal; ningnem dis
puta a sua auctoridacle1 nin gnem r esiste à sua vontade suprema, o mesmo pequeno 
111lmero ele 1·ebeldes q11e lh.e são clesaffectos fog·em espavoridos onde quer que avis
ta~ as bayonetas ele seus soldados fi eis.>> Tal era o grito ela impia, sanguinaria e
de_hrante facção que t em vilipendiado <'> throno e aviltado a nação portugc1eza; 
g1'tto mentiros<D, mas que, á força de astucia e manha jesuítica, cheg<m a acredi
tar-se como verdadeiro na opinião de muito s estrangeiros, e ele cm·to chegou a 
persnaGlir o mesmo uf)m·paclor que taes eram os sentimentos de todos os portu
guezes, e que elle podia gosar impunemente do fruct(i) de tantos crimes. Mas hoje,. 
que o brado da Terceira despertou o clespota ela sua so:mha€1a segurança e fez co
llhecer á Europa que a tinham enganado, a que novos ardis, a que toques embus-
.él 1 Pt~blicou-se n 'um folheto ele 68 pa,ginas, impresso em L<;mdres, sob o titulo Extractos do 

ll]Je'flâ~ce ao Pc~d1·e Amcwo, parte xvrn, tomo vr. 
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tes recorrerão agora os f~1.cciosos para tornar a illuclir novamente a Europa, a na
ção portugueza e o tyranno que a opptime? Que poderão dizer, em desculpa da 
sua vergonhosa derrota, os chefes da esquadra e da tropa, que, ao sair de Lisboa, 
tinham. promettido voltar victoriosos e regalar o monstro que os tinha enviado 
:i Terceira, com a vista das ensanguentaclas cabcça.s dos mais zelosos defenso
res da legitima .soberana e ·aas liberdades publicas? Que dirá o infante aos seus 
constantes patronos nas côrtes estrangeiras, e que dirão estes para continuar a 
prestar-lhe seus bons o:fficios, e evitc1.r os reproches por aquelles que tão escanda
losamente já lhe têem prestc1.do? 

Convem clizel-o com orgulhosa satisfação, porque é uma verdade reconhecida,. 
e cedo será :pelos resultados demonstrada; · a victoria da ilha Terceira derribou o 
colosso da usurpação e ao mesmo tempo estabeleceu bases solidas para a restau
ração ela rainha, o restabelecimento da carta, a segurança publica e prosperidade 
nacional. Este infallivel resultado é quanto basta para realçar o merecimento e 
perpetuar a memoria cl'aquelles nobres, intrepidos e leaes portuguezes, que vo
luntariamente se expozeram a percle1· tudo para salvar a patria opprimida e cles
affro;ntar a cligniclacle real ultra;jada. 

E verdade que, a julgar d'este heroico acontecimento, cligâmol-o assim, pelo seu 
vulto material, elle não é ele nattu·eza a espantar as nações ela Em·opa, acostmn~
clas a ver, e presenciando agora mesmo, o terrível choque ele numerosos exerCl
tos, offerecendo n'um simples tiroteio ele postos avançados maior numero de mor
tos, feridos e prisioneiros elo que formaram os combatentes ele ambos os partidos 
nas praias ela Tei·ceira; mas considerando por uma parte n'esse pequeno numero 
a desigualdade elas forças respectivas, sendo as elo usurpaclor (graças a seus pa
tronos) muito superiores ás da soberana legitima, e por outra parte o feliz l'esul
taclo a favor ela boa causa, ninguem póde deixar ele confessar que o combate ela 
illia Terceira merece as hontas das mais renhidas e gloriosas batalhas, que têeD1 
sido coroadas pela victoria, a favor ele uma causa justa, e que têem fixado a sorte 
ele qualquer nação. Assim vimos que a Europa, apesar ele se achar clistl'ahida 
com os importantes acontecimentos do oriente, quasi que os perdeu de vista pox 
algum tempo para contemplar com satisfação e regosíjo os brilliautes successos, .e 
nobres esforços elo conde de Villa Flor e de seus illustres e valentes companhei
ros . Nem é ele aclmírar esta explícita satisfação da Emopa civilisacla, porque toda 
ella não vê com menos interesse a expulsão do tyranno ele Portugal, elo que a 
expulsao elo grao turco elo continente mu·opeu. Collocaclos nas suas exb·emidacles, 
ambos estes clespotas, e sobretudo o ele Portugal, são dois grandes obstc1.culos aos 
progressos ela civilisação e ao bem da htimaniclacle. Toclavia, apesar ele ser exacto 
este parallelo, quanto á. identidade ele principio.s políticos e ferocidade de costu
mes, não deixâ.mos comtuclo de reconhecer que ha grande injustiça em comparar 
o sultão Mahamoud, legitimo possuidor das conquistas de Mahomet, com o uslu·
pador ela corôa ele Portugal, porque o primeiro não deixa de ter virtudes como 
homem e dignidade como soberano; mas o infante D. Miguel é o 1.mico st~i gene
?'is, e não tem igual em tudo quanto · possa ha,ver de degradante na classe clo.s 
príncipes e na raça hmnana. Tal é a convicção da nação portugueza e tal é a op~
nião das nações estrangeiras

1 
repetidas vezes prommciada por seus mais acredi

tados. representantes na tribtma publica, sobre o irrefragavel testemunho ele factos 
no tonos e authenticos . 

Par.a melh()r j ulgar do feliz resultado ela victoria ganhacla pelo conde ele Villa 
.Flor sobre a expedição contra a Terceira, e avaliar os relevantes serviços que 
elle fez á pab·ia e á rainha, bastará lançar rapidamente a vista sobre as grancle.s 
van~agens que d'esta lucta tiraria o usurpaclor se lhe tivesse sido propicia a vl
ciona. 

Entretanto .é. p:·eciso declarar que ele nenhum modo se deveria julgar percli~a 
.a causa ela legitlmlclade e do bem publico, ainda quando por fatalidade a victor1a 
se tivesse declarado a favor do usuxpador e elle chegasse a subjuga1· toda a mo
narchia, porque a propriedade legitima n.1.o se perde pela posse ele mn salteador 
que cl'ella perfidamente se apodera. Toda a causa que tem a sen favor o direito 6 

a justiça nunca. se póde perder, senão se as partes lesadas em seus interesses a 
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deix~m correr á revelia ou abandonam seus direitos; e no caso presente não é 
~Jossrvel imaginar-se esse abandono, por isso mesmo que, alem elos mais solidos 
mt~resses, se acham emp,enhaclas na reivindicação ele justo r; e legítimos direitos, 
a drgniclacle elo throno portuguez e a honra e brio nacional. 

O triumpho de uma tão boa C[lJUSa é, portanto, infallivel; mas a contenda entre 
a ustu·paçã.o e a legitimidade póde ser mais ou menos prolongada, segundo a in
fluencia dos successos que a elevem terminar. Os até aqui obticlos pelo ustupador 
eram de natureza a assegm·ar-lhe indeterminaclamente o g·oso ela auctoriclacle usur
pada, e o prazer ele a.busar cl'el1a em detrimento dos interesses nacionaes e de 
tu~o quanto se póde chamar ordem, justiça, cTecencia e honestidade; mas os acon
tecrmentos da Terceira, interrompendo, por assim dizer, o curso ela sua boa es
tt:ella, elevem necessariamente advertir-lhe que está terminaclo o funesto e dema-
Siado long·o período ela sua cr iminosa usurpação. ·. 

Tão lisonjeira icléa é bastante para realçar o merito elo conde ele Villa Flor, 
~m ter apr'essaclo1 a quéda elo tyranno ele Portugal, porque cada instante roubado 
a sna ferocidade salva milhares ele victimas e talvez evite seculos ele calamidades . 
Quem poclen\, enumerar os felizes resultados da heroica e arriscada empreza do 
~onde ele Villa Flor e do successo por elle obticlo sobre as tropas elo usmpaclor? 
S? quem souber jmaginar os innurueraveis males que estavam reservados á guar
l11Ção ela Terceira, a seus habitantes e em geral a toda a nação portugueza, se por 
fatalidade a victm:ia se tivesse declarado pela facção usurpadora. Basta dizer que 
uma alçada acompanhava a expedição, e todo o ·mt,mdo sabe o de quanto é capaz 
e o que significa uma alçada ·miguelista. · 

Se a victoria se tivesse declarado a favo~· de D. 1\fig·uel, a crueldade d'elle e 
~lo seu part-ido redobraria o excesso, e o numero ele victimas immoladas á sua vin
gança seria proporcionado it, opportunidade ele a poder exercer imiJtmemente, por
que uma triste experiencia; tem mostrado que as victorias do usmpaclor costumam 
ser. sempre celebradas pela cruenta· immolação das victimas elo patriotismo e ela 
legttimiclacle. Assim o foi a fatal e calamitosa derrota elo Porto; assim o foi a mi
serav-el e lastimosa quécla ela ilha da Madei_ra; assim o foi o resultado da escan- · 
da!osa e abominavel interferencia estrangeira, que a tiros de metralha, no inte
Dsse do usurpaclor, expulsou elas praias ela mesma Terceira os subclitos fieis ele 

N • Maria II, e com tão vergonhosa violação elo direito publico e dos princípios 
~'l.o .solerm1emente procbmaclos nos congressos, com tamanho aggravo ela rasão e 
. a _Justiça, com tamanho insulto á opinião ela Europa civilisacla e com tamanha 
rndlfferença (para não dizer satisfação) pelos soffrimentos ela humanidade; revelou 
<~o mundo e assegurou ·ao usmpaclor que elle podia contar com o apoio ele grandes 
~orças e com a protecção ele gTancles personagens para lhe garantirem, não sé a 
nnpunidade ele ta,ntos crimes, mas tambem a posse e o goso pacifico ele tudo quanto 
por elles tivesse obtido! Q,ue resultados se têem visto até agora cl'esta inexplica
vel: protecção, e dos successos que á sombra cl'ella tem obtido o mais perf:i.do, o 
ma1~ cruel e o mais abjecto ele quantos usmpaclores tem visto o mundo? Os as
sassrnatos judiciaes ela Praça Nova, a carnagem elo caes elo Sodré, o horroroso 
espectaculo de centenares ele victimas· 'destinadas pela alçada ela ilha da Madeira 
h uma morte cruel e affrontosa, que, para mais lhes refinarem o soffrimento, jazem 
~ mais ele um anno sepultadas vivas no convez de um navio poelre, no porto ele 

Ltsboa; as masmorras coaguladas de milhares ele indivíduos ele ambos os sexos, 
qt~e não têem outro crime senão a honra e lealclaele com que têem servido o seu 
rer e a sua patria; milhares ele famílias entregues á desolação e á miseria pelQ 
~eque~tro e confi_sco ele seus bens, se~ outro crime senão o de offerecere~ ricos 

espoJos it. voraCidade ele seus clenunmantes e algozes; e s·e a mesma facçao che
âasse a obter um triumpho decisivo, se os que impiamente se chamam defensores 

0 ,thro~o e elo altar conseguissem aniquilar a nobre opposição que a cont1·m·ía, 
c~do · se~·ta completa a dissolução de todos os princípios sociaes e consummacla a 
to~al 'l:uma ela monarchia p01:tugt1eza. E porventura n'esta terrível coalisão póae · p tlha Terceira cleixar de ser contemplada como o porto ele salvação que abrigou 

ortugal ele tão horrorosa tempestade? 
Sem este abrigo, ou teriam naufragado ele todo a legitimidade e a carta, ou 
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teriam ele flucl;uar ~-.inda por mutto tem1Jo no vas to p elago das :incertezas, sempre 
agitado pelGt furia de cegas e violentas paixões, e pelo terrível choque ele mal en
tendidos :interesses e ele opiniões encontradas . Os patronos e agitadores ela facçao 
não clei4ariam ele lançar sarcasticos improperios, ainda mais agudos do que os j á 
arremeçaclos, com tanta parcialidade e incl ecencia, para ferir o coração dos leaes 
defl?).tSO:rf3S da boa causa e alentar os animos, nutrir as esperanças e exaltar a fa
ria elos ini)lligos elo throno, do altar e ela raça humana. Fariam mais, talvez: cle
gradar-se~íam lL ponto ele :reç:onhecer R usurpador como r ei legitimo e desejado 
<los portugue:z;es, · dando por pretexto a unanimidade da vop..tade da naçuo por
tugue?'a, que cl 'esta feita se~·ia procla)llacla como a origem )llais pura ele tocl~ a 
legitimidade, apesar ele ter ::nclo taptas veze~ contestado e coi)..d~ru:nado est e pnn
cipio por aquelles mesmos que hoje s~ querem prevalecer d' ~ ll~, talvez só unica
ment!'i p.'este caso, porque lisonj eia Q peu orgulho i'l satisfaz as suas inclinações. 
Esta illftção I)..f$,0 é clestituida de fundamento, ante;.; bem derivada ele muitos factos 
e rec!3pt~s publicações nos jornaes de certo partido, predisponclp a opinião publica 
ao proxi)llo re~onhecimento ele D . lVIiguel, sem duvida na supposiç~LO que a ilha 
Terceirq, havia de subm etter-se ao seú j1!1.go, e então l1-averiw tál ou qual pretexto 
para co4onestap ele algmn modo um acto que nen"4tJ.m pretexto pócle salvar ele in
justo e epcap.clftlO)>O, mas qu!ôl 1>e tornaria menos odioso, se se poclesse persuadir ao 
publico que o ip.teresse geral da Europa exigia o r econhecimento ele um usurpa
dor, que· ele facto se apoderou de toda· :up.1a p.ação,· e é sustentado no throno pela 
vontacle e pela força ela meppJ.a p.a.ção, ;;em que ela parte elo legitimo soberano e 
ele seus fims subclitos haja possibilidade de r eivindicar jamais seus direitos usur
pados. A subpJ.i)>são da T erceirft , ou por vontade ou por conquista, era., portanto, o 
ultimo degrau que faltava pam sentar no throno de V. Maria TI e r econhecer como 
r ei legitimo aquelle mesmo principe que todo o mundo reconhece c abomina como 
perfi.clo e ip.fame usuFpaclor da Stla corôa, e que, mesmo a ter direito ao throno, 
deveria ser excluído por sua índole ferina e pela incapacidade de' r einar sobre 
uma nação ClJ.lt.a e civilisada. Todavia, como essa incapacidacle mental e CE sa ín
dole ferina {:, o que, na opini~io ele certa~: personagens e ele certa facção, habilita 
a D. Miguel para reinar em Portugal, não é de [Lelmirar que seus apaixonados lan
cem mão ela pJJimeira occasião ou pretexto qu e se lhes offer eça para o consolidar 
no throno se ·possível fosse . E de que pretexto mais allucinante podem elles ser
vir-se para rnítigar a indignação ela Europa elo que clizer~1he qtle os inter esses 
dos povos exigem o r econhecimento ele D . Miguel, visto elle .estar ele posse ele 
toda a monarchia, vista a falta de meios da parte ela legitima soberana (ou a de
mora em lançar mão elos muitos que ha) para reivindicar seus direitos; c, :final
mente, ví;.;to o prejuízo que r esulta ás p,otencias ela Europa em conservarem por 
mais tempo uma neutralidacle, ou não i.Jtterfer encia, que prejudica os seus inter es
ses, por isso mesmo que se acham p:pivaclas ele seguir, ele tuna manetra regular, o 
curso das relações diplomaticas e co)llme:rciaes com q fSOverno portugu ez 1? 

1 Este parece ser o pretexto menos çle&bpnesto, que até ~.gora t êem achado os mais sanguí
neos e devotos admiradores ele D. Mig uel para lhe as,segnrarem o flil~cto e impunidade da. sua 
escandalosa condcscendencia, por não dizer crimino~a eumplicidade; mas, ]JOF mui pouco qt~e 
se considere a ·este respeito, não pócle dar-se pretexto mais injusto nem mais absurdo. Que Si

gnifica a necessidade dos gabinetes em entreter r el fl.çõcs diplomaticas e commerciaes com o ~n· 
fante D. 1\-Iignel, a p011to de commett13r uma inj11stiça e up1a baixe!lfl., destruindo os IJrincip!OS 
mai s saluta~·es á conservaçil.o da 13 p.1onarchias e á paz das nações, senão o querer obter um resu!
tado clestrmdor d'aquelles princípios e interesses, que se pretende consolidar? Que r elações cli
plomaticas é necessario entreter com o infante D . l\1.iguel no interes,se da Etnopa ? O que ~ste 
interesse I"eclama, o que a justiça exige, o que a r asào m:clena e o que aeonse.lha a sã polit1ca, 
é que elle seja derribado do thvon.o que uslD"pou, e restamada em seus direitos a soberana q~o 
clle tão perfid ament e atraiçoou; e, portanto, esse reconhecimen to, qu e se julga tão necessano, 
só o seria para mmt:ariar a r~são, offender a jqstiça , destruir pelo fundam en to o priJ1c ipio da 
legitimidade e sanccwnar a usurpação. Mas, na SJ+pposição de que na prolo11gada lucta entre 
a usurpação e a leg·itimiclacle soffrePl os in.tere~scs pas guapd,es poteneias e~trangeiras , quem 
lhes tolhe de remover immediatamente os obstaculos, punindo pela inviolabilidade d'aqueUcs 
princípios, que ellas mesmas esW.beleceram, e d'aquelles direitos, que ellas mesmas garanti1·arn, 
e que são tão necessarios á sua propria conservação ? Não foram, porventtua, as grandes potCil
cias da Europa que estabeleceram o dogma da legitimidade e solemnemente declararam manter 
a sua inviolabilidade ? Não declararam ellas ig~mlu~e11te que só reconheciam as instituições po-
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Esta asserção, pelo que diz respeito a. interesses commerciaes, é tfio magica 
p~·a com algumas nações, que em ellas ouvindo pronunciar inte1·essps co?rwnm·
c~aes; logo se acluvm dispostas a subscrever a tudo quanto imaginarem seus mi
~stros debaixo cl 'es te titulo ou pretexto. Mas quantas vezes se não tem visio 
Inverter o st:nticlo cl 'esta palavra sacramental) convertendo-a em instrumento de 
grandes injustiças, que têem causado ao commercio maiores perdas do que inte
rhss.es ? Quem s~be ·mesmo se os gran~es ~olpes ~ue tem sofii~ido em ce~·tas epo
c as o commerc10 ela Grau-Bretanha nao sao clev1clos á adopçao ele mccliclas que, 
em ::ez ele lhe abrir os portos, conciliar a amisade e ganhar a confiança elas outras 
naçoes, as põem n'uma contínua prevençao, que prejudica aquelles mesmos inte
ress~s . que com _tanto eles velo se pro ema promover? 

. S~Ja como for, o inter e13se commercial é o unico movei ela nação ingleza e a 
Phimeu·a maxima política elo seu gabinete. Geral e incli vielualmente fallanclo, ne
n um~ nação é mais illustrada nem mais generosa elo que a nação ingleza; mas, 
no me10 ele tanta gep_erosidade e illu::>tração, que necessariamente devem procluzir 

liticas que climanassem c~o poder elos monarchas·legitimos, e nunca aquellas que pt·ocedessem ela 
Vontad~ elos povos, aiij.cla mesmo conscn,ap.clo elles todo o reS]Jeito á se~1s leg ítimos monarchas E annumclo estes ao voto nacioml!l ? Corno se póde el).tão conceber que as grandes potencias da 
turopa., ou qualquer d'ellas, possa cl 13graclar·se a ponto ele contradizer -se, pelo escandaloso fa
~ 0 de r econhecer um lj.Surpaclor que tão escancj_alosamente violott o dpgma da legitimidade e 

erogou as instituições .que dimanara)ll cl'ella? Se é bem constl).nte e bein provado que o usur
pador é quem pertLU'oa a ordem e prejudica os interesses das nações alliaclas de E.ortugal, deve 
~er contra elle, .e não a favor cl'elle, que se elevem dirigir as forças ou a inftuencia dos gabinePs da Ernopai e se a mesma Europa t em r ecol')hecido D. Maria li como legitima soberana ele 
. ~rtugal e D. Miguel como usurpadoi·, como poderá ella hesitar um só momento, sendo chamada 
t~ lnterferir eo.mo interessada ou a jnlgar como juiz, em decidir-se peJo Jado da ra~ão e da jus-
IÇa? E lJOrventura P. Miguel algum intl'epido guerreiro, algum d'e,sses heroes famigerados, , 

{ue, pela. fiFm e,za c'le seu genio, pelo grandioso de suas emprez~s e pela força el e seus exercitas, 
denha assumido o direito de ser o arbitro 4a Europa e o dictf),dor de seus monarchas, a ponto 
e os obl'igar a condescender com a s.ua vontade ou seus desvarios, no interesse d'elles e ele 

seus povos? Ccrtame1~te não, porque toda a Em·opa conhece o que é, o que vale, o que pócle e 
~ . de qtte é capatz o fraco, ignorante, miseravel, mesquinho e clesprezivel reinante pela ,(J?'aça do 
• 

18P0 de Vizw e ele J osé .Aeem-sio das Ne'Ve.s; e sabe ig u:tlmente toda a Europa, que, para arro
·~fl·o de Portugal., e até puni l-o ele sctts criminosos attentados, .bastaria urna simples insinuação 
eU qualquer das g1·ancles potencias ·ela Europa, quanto mais uma clecl.aração formal de todas 
c· as! Que se poderá. pois, allegar, ao menos com apparencia de justiça, equidade e convenien
s 1 ~ a favor elo r econhecimento do usurpador, com tão gran4fl prejuizo elos direitos ela legitima 
do ~raua e ela nação a quem igualmente se preteuc].e priva~· c\e direitos adquiridos? Que se po
rne~.a .allega.r para diminuir o escan..,dalo d'e.s~a precli l ec~;ão pela usurpação e d'est~ inclifferença , 

8
.a1s propnamente chamada aversao :.í legltim1dad.e-? Nada que pos,sa ser auctonsaclo pela ra

aa.o, P~la j ustiça e pelo publico interesse ; muito 1ielo contrario, o grito da Europa bem alto 
~ ?U~lncta ás gerações presentes e futu~as que esüt monstruosidade moi'al c política é obra tão 
tlrnen.te do ca1Jrieho e ela loucura ele poucos individuas de notm·ia e obno:s:ia influencia no eles-

no elas nações. · · 
de DRel~tivamerüe ,aos intereeses commerciaes, que se pret ende promov.er com o reconh~cin;wnto 
t• · Mlgttel., nã0 e menos absmclo qaa;uto se t em allegado ou houver ele a llegar para JUStdicar 
duo estranho xeconh,ecimento, porque ~ suspensão das r elw;ões cliplomaticas com o usurpaclor 
te n_enhuJU modo tem interrompido as transacções cornmerciaes euti·e Portugal e as demais po
uenctas que (!Om ellc comrnerceiam; sendo certo que ellas ali couseÍ'vam seus agentes e conti
a uaDl suas tí:ansacções mercantis, _na conform~dacle dos . tratados e na f?rma do costmi;e. Se 
]) l~g_Jaterra, por exemplo, se qtH\I:s:a ele vex mterromp1do seu cornmerc10 pelos hloque10s de 
n· d~g u el, seus queixumes devem dirigir-se ao seu proprio governo, que, não reconhecendo 
d, · 1~hguel senão como um usmpaclor, reconhece os seus bloqueios e até bloqueia em favor 
se e e os portos ele que está de pos;e a soberana legitima, para que n' elles se não abriguem 
e ds subcl ites fieis , colljlo aconteceu na Terceira, com escandalo e admiração de toda a Emopa 

a mesma lnglater.ra. 
ci Coneltürnos, pois, que, se o governo inglez affecta inculcar grandes prejuízos no seu cornmer
e ~~ dtu·alilte a lucta ela usm pação contra a legitimidade, é porque elle ele bom grado assim o quer; 
lllo tnto o quer, que sempre tem r eproyaclo a conclucta de seus agentes, quando estes se têem 
se 8 raclo zelosos em punir pela sna cligniclacle e pelos interesses ele seus compatriotas; e que 
ou alguns subclitos britanJÚcos r esi,dentes nos domínios portuguezes, como empr!:Jgaclos publicas 
sua como particulares, têem soffriclo insultos do governo usurpado r, em rasão ele cl esapprovarem 
ni.c conclucta e ele se terem lJronunciaclo a favor ela legitimiclacle, é porque o ministerio britau
co 0 tem qnerido ver com iucli·tl"erença, se não com prazer, os sofl'Tjmentos de seus ~ubclitos, que; 
se~~ el!e, não têem uma predi lecçã<:J decidida por D . Miguel. Portanto, o pretexto, qt1e agora 
JlOl~ r et~nde f~zer poud~roso, .tem sido creacl_o e nutrido pot• aqtv..ll l e~ mesmos que o alleg~m, e, 
Vel n:als creclito e consistencm qu e lh e queiram dar, nunca passara ele ser um falso e rn rsera-

pretexto. (Nota do auct01·.) · 
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seniim entos nobres c procedimentos justos, Yê-sc quasi sempre pretlominar o in
stincto na('.ional quando se trata ele interesses commerciaes, e então raras vezes 
se hesita em approvar quaesquer meelidas ào g·overno em prejuízo ele outras na
ções, comtanto que o. fabricante ou commerciante entendam que podem estenel~r 
o seu commercio e a sua industria, dando ás suas mercadorias uma preferencra 
exclusiva sobre os demais concorrentes . 

E sta theoria é tão ' invariavelmente observada na pratica, que, applicando-a 
ao objecto de que tratâmos, temos diante dos olhos um exemplo, ·que confirma a 
nossa asserção . Nenhuma nação se declarou mais nltame~te do que a nação in
gleza contra os procedimentos do infante D. Miguel, nenhuma manifestou tanto 
horror pela sua odiosa usm·pação, nenhtuna se mostrou mais compadecida da 
sorte elos portuguezes e manifestou tão sinceros desejos de os ver sacudir um 
jugo tão pesado e ignominioso, nenhuma reprovou tanto a não equivoca protec
ção com que seus ministros alentam os prqjectos elo usurpaclor da corôa de 
D . Maria II, e destruidor dos di:reitos e liberdades ele 1una nação illustre. Mas, 
logo que artificiosamente se lhe r espondeu com motivos de interesse commercial, 
a rasão, que dictára tão nobres e generosos sentimentos, calou-se á voz elo instincto 
mercantil, e os mais clistinctos orgãos d'esta opinião justa e illustrada, que im
pugnava as pretensões ele D. J\lliguel e desconhecia os seus pretenclidos direitos, 
não hes itou em persuadir-se que era indispensavel o seu r econhecimento como 
rei, porque o intei·esse commercial da Grau-Bretanha assim o exige ! Isto não sã_o 
invectivas, nem supposições, nem conj ecturas; é a e:-rposição de factos c procedi
mentos que faliam por si mesmos. 

É verdade que se partia ele um principio falso, que se clava como existente 
o que nunca existiu, e não se julgava haver possibilidade ele se offerecer um tes
temunho ip1!blico, que, no interesse ela legitimidade, desmentisse soleinnemente 
as xeiteraclas asserções ele não resistencia ás pretensões do despota; ela unanime 
vontaele elos povos em querel-o por seu r ei e sustentai-o sobre o throno; ela falta de 
meios ela parte da legitima soberana para reivindicar seus elir eitos pela força das 
armas; ela persuasão ele certas personagens influentes e teimosas em sustentar que 
os amigos ela Gmn-Bretanha se acham no particlp de D. :Maria II; ela manifesta 
e revoltante injustiça ele tratar de facção rebelcle os defensores da legitimidade 
e elos direitos nacionaes, e chamar nação :fiel, zelosos r ealistas a canalha infame, 
perjura e traidora, que arruína o seu paiz e que clesmoralisa os seus concida
dãos ; e, :finalmente, tantas outras asse1:ções tão injustas, ind~centes e absurdas, 
que nunca se poderiam attribuir aos homens que as proferem, se elles mesmos, 
por uma especie ele obstinaela cegueira, que se não concebe, ufio as tivessem pro
ferido em })leno parlamento! Mas, assim mesmo, nada cl'isso poderia justificar aos 
olhos da Europa civi).isada a disposição da nação ingleza em anmi.ir ao r econhe
cimento do usurpaclor Miguel, e muito menos o procedimento do governo britan
nico em reconhecel.o, porque a nação britannica já pelos debates elo parlamento 
se acha inteirada da falsidade, absurdo e cscanc1alo cl'essas asserções; e o go
verno-, tenclo de<llaraclo que nfto interferiria na quest~io, faria agora mais elo qne 
inte?:fe?·i1· n'ella, por isso mesmo que, em certo moclo, a decidiria.. Esta nossa as
serção carece ele mais amplo desenvolvimento. 

Os portuguezes verdadeiramente empenhados na restauração da rainha e u& 
salvação ele Portugal ouviram com prazer as expressões elos ministros ele sua roa
gestade britannica, declarando em parlamento que ele nenhum rnoclo interviriaJII. 
na coutencla entre a ra.inha :fidelíssima. o o usmpa(lQr da sua corôa, e deixavam 
ás partes interessadas o livre arbitl,io de a acabarem por sêus proprios meioS· 
Dizemos que «Ouviram com prazer esta solemne clecla.ração de não interferencia», 
porque, havendo muitas e fortes rasões pam se persuadirem que, sendo os succes
sos elo usurpador unicamente eleviclos ao cha?'me d~ vma intervençâ:o inclirecta e 
de uma mui decidida, posto que dissimulada protecção ; cessanclo esta interfer r>n
cia e esta protecção, hav-iam ele necessariamente cessa.r· os progressos de uma fac
ção que só póde conservar-se á sua sombra. O successo da T erceira provou esta 
verdade, e provou ao mesmo tempo a consistencia dos ministros britannicos n? 
clesempenho de suas promessas de não intervençã-o, porque ~e elles, faltando a 
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sua P~Llavra, r eforçassem o bloqueio da ilha, e como ha pouco tinham feito ao ge
neral Saldanha, impedissem a tiros ele metmlha a entrada lo conde ele Villa Flor 
e de outros muitos intrepidos que formam a guarniç?Lo da rrercejra e sustentam 
a ho~·a e gloria do nome po'rtuguez, bt;m claro está c1ue ainda se attribniria a 
D. ~itguel mais um triumpho, que só seria unica e directamente devido iLs forças 
e á Influencia ela Grau-Bretanha ... 

A indiffer ença política e intei ro abandono ele Portugaln'esta terrível lucta é 
ttdo quanto a nação porttlgneza tem 1)oclido obter ele seu mais antigo alliaclo e 
~as g~·ancles P?t~ncias ela Europa . Não é nosso in~ento exami?ar se depois c~e . ter 
ecla:aclo D. M1guel como usurpador e reconhecido D. Marta II como legttim~L 

so? erana, esta decisão elo ministerio britanuico tem sido tomada ela melhor m~
neu·a que exige a justiça, a dignidade . do ·seu governo e a estTicta obs~r·vancia 
dos tratados ; o nosso unico o~jecto é só annunciar aquella l'esolução· e sustentar 
c~ue, senclo cl eclaracla no parla.mento ela Grau-Bretanha, em presença ele toda ~L 
}!]urolla, e confirmada em tantas notas cliplomaticas apresentadas no m,esma parla
lnento e qne correm im1Jressas por todo o mundo, equivale a tun trataclo sol.emne.; 
e. como á causa que defendemo s importa muito a inteira e estricta: observan
cta cl'este tratado ou desempenho d 'es ta promessa, pm:linmios pelo seu cumpn-
lUento. . 

Sejam, pois, qtmes forem os acontecimentos que se Íorem seguindo, partire
mos sempre cl'este principio: a Inglaterra declarou que não intervinha n'0sta 
questão e qtw deixava aos dois partidos a liberdade de ajnstar, como bem lhes 
parecesse, as suas pretensões . Estes partidos luctam, e o ela legitimidade está. 
s~guro ele obteJ; pela força elas atmas, e ele sua constancia e lealdade, aquelle de
ytdo triumpho qüe se tem querido roubar á força tÜi rasão; ela justiça e elos mais 
I~aufetive i s direitos. A Inglaterra eleve, portanto, set espectaclora inclifferente 
11 esta lucta. E se, por muito prolongn,cla a contenda, ell11 achar que setts inter es" 
s~s sã{) lesados a tal ponto que se veja obrig·acla a tomat nova r esolução para lhe 
Pot:. um termo, o unico meio decente qne lhe r estll é aquelle mesmo que ella cle
~el'tà tet acloptad.o no principio : auxiliar a rainha, qtw sua magestacle britànniea 
~ edconhece, preza e estima, contra nm usurpad01•, cujo pl'ocedimento sti.a mages-
a e reprova e abomina. · 

Não se póde imagi_nar caso algum em que o r ecorthecímento ele D. Miguel, 
Qo.mo legitimo soberano ele Po1;tugal, não sej a um âcto injnsto, escandaloso e abo
~lllavel; mas, na conformidade ela i'esolução tomacla pelo governo btitannico, elle/ 
n_ao. pócle, sem ser accusaclo de inconsistencia e convencido· ele parcialidade ÍlT~
Stst!Vel a favor da usurpação ele D. Miguel, reconhecei-o tei ele Portugal, sem 
~tle o seu partido te~a derrotado todos ?s cl efens01·es ela legitimiclac~e e conqnis
t~do toda a monai'chu~, ou sem qu~ a . ramha, ele seu es-12ontaheo e livre ~onsen-

lllento, t elillha: tenun01aclo a: selts cln·eltos e a que a na~ao portttgueza, nao con
etrang~cla pela f01·ça e pelo terl'or, livte e inclependente, delibere e clecicla se lhe 
con-ve1n que a co1'Ôa ele D. ]\faria II passe a D. lVliguel, em prejuízo ela mesma 
11.a~~o e dos direitos elos legítimos• successores ele sua magestacle. Obstacnlos ele 
8'll1tlhante natmeza não se r emovem tão facilme11te, ~ aquelles indiv iclttos que no 
P~;sente estaclo ·d'e cousas julgam que se acabaria a quest~o e r estabelecel'Ía a 
orctem e a paz com o t econhecimento ele D. Miguel pela Gran-Bretaríha ou ainda 
Inesmo por todas as potencias ela Europa, ele certo se eng·anam,. p01' isso mesmo 
que com tal r econhecimento se multiplicariam cada vez mais os obstaculos, e por 
conseguinte mais se prolongaria a contenda qtle com elle se pretende :finalisar. 
. I sto não o.bstante, nunca se fallou ta:nto, nem ele mna maneira t ão positiva, 
ac~rca elo r econhecimento do usurpaclo1·, c0mó depois dos acontecimentos ela 'l,er-
celra N ' ~ d · A ( cl cl · · · ) d · i! • si . · os nao nos .a muam0s nem eve a .~'lr~r a mnguem .e o:wn• pro1eru· 
sãtnllh~~te blasphem1a contra o dogma ela legttnmdacle, contra a JUStiça, contra a 

, d polttrca e contra a moral publica, pelos jornàes vendidos áos Assecas e H elio
n °108

, porque estes clois emissarios ela facção usmpaclora n'este paiz, tanto pela 

0 
a!lll'eza da sua missão como pela baixeza d e se1ls sentimentos, não podem ter 

a~ r? s desej os, nem usar de outra ling uagem ; mUJs o que muito nos admira e eleve 
Iun·ar a todo o homem que ama a jttstiça, ru honra e a clecencia, é ver que -os 

39 
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jornaes rninisteriaes deixa-m plana.r suLre o ministerio todo o odioso de asserçõ~s 
tão inseltantes e tão injnriosas, sem ao menos as caracterisar em ele frul sos e tã0 
abstudos boatos que nem sequer merecem a pena ele ser desmentidos . Que se 
dev erft pensar d'este silencio senão que elle envolve em si mui sinistros agouros_? 

Entretanto só nos é licito suppor que o ministerio britannico -e toclos os g-abi
netes da Europa, fortes em solidos princípios e incapazes de comprometter a sua 
justiça e dignidade, não se querem abaixar a desmentir asserções que pór sua 
propria natureza se desmentem. 

Estes boatos de proximo r econhecimento não são outra cousa mais do que a 
obstinada continuaÇão do encadeamento de emeclos, intrigas e má fé elos emissa
rios ele D. Miguel para alentar a facção usmpadora, e faz el-a tornar a si do eles
maio que lhe causou a victoria elo eoncley ele Villa Flor. Mas supponhamos por um 
momento que qualquer elas potencias que têem r econhecido os legítimos direitos 
de D. lVIa.ria li (e todas têem reconhecido esses direitos, sem exceptuar a mesma 
Hespanha), hoj e passa a reconhecer D. Miguel como rei de facto, e n' esta qua· 
liclade lhe manda emb&.ixaclores e receb e os cl'elle. Em que se melh0ra a causa 
ela usurpação e se cleteriora a causa da legitimidade? Nós não vemos senão a co~
tinuação da mesma lucta, sem que mude de natureza: o estado da quest~o. De ali
reito podemos nós assegurar que nenhuma potencia r econhecerá D. Miguel como 
r ei de Portugal, porque ahi não chega o poder discricionario dos seus affeiçoados _e 
protectores; e pelo mesmo acto de o reconhecerem ele facto, caracterisariam m21JS 

solemilemente a sua usurpação, e reconheceriam mais uma vez que a soberania 
pertence de direito a D . Maria II, e que este di1'eito lhe :fica salvo para a toclo 
o tempo recuperaT seus estados e a sua corôa. Alem de tudo isto dev.e suppor-se 
que de facto já todas as potencias têem reconhecido D . Miguel desde o momento 
que, .em boa paz com elle, continuam suas relações commerciaes, e julgando esta 
questão como um n egocio de família, e n~o c@mo umna questão europêa, €leclm·aram 
que não tomavam parte n'ella; e portanto, os arbitras naturaes que a hão ele de
cidir são os inter esses nacionaes, os direitos da rainha e as armas elos sel!lS :fieis 
subditos, que punem por elles . · 

Entretanto não cleixaria de parecer estranho, por não dizer escandaloso, se 
depois de se ter corrido quas.i dois annos em lJrocura ele um successo que servisse 
de pretexto para o poderem reconhecer de fiwto, e não julgando sufficiente o de 
terem asseverado que a derrota elo Porto e .a quéda ela üha da Madeira provavaJil 
de sobejo que a na.ção queria o usurpador por seu rei legitimo, e o defendia coJJ10 
t~l, ~e escolhesse o momento ele e:ffeitnar este reconhecimento precisamente quando 
todas as suas forças de mar e terra acabam de ser completamente derrotadas na 
ilha 11 erceira, e as que lhe restam em Portugal hão ele necessariamente soffrer a 
mesma sorte. Um tal r econhecimento só serviria para revelar francamente a toda; 
a Europa o mysterio da íniquidade que ~e lhe tem qnericlo occu'ltar debaix0 cl~s 
emblemas de uma neutralidade, apparentemente conser,vadora, da indep endcncH:t 
da:s nações no regimen ele seus negocios clomestieos . 

Uma similhante revelação seria o mesmo ctue auctor.isar toda a Europa a bra· 
clar com indignaÇão : · « Ag01:a já nínguem poderá duvidar que se vos declarastes 

, neutros na questão de Portugal, foi porque, a iintervir n 'ella, ereis obrigaclos a 
tomar o partido da legitimidade; que se deixastes a0s facciosos a liberdade ele 
decidil-a pela força das armas, foi porque suppozcstes que ellcs eram mais fort~s 
do que os defensores da legitimidade ; e se agora, que estes obtiveram um · ass1· 
g~alado triumpho, o qual offerece toda a probabilidade de ser ileguiclo por outro 
ainda mais completo, passaes a reconhecer o ustupaclor como r ei ele facto, é pol'· 
que não podeis dissimular a affeição que lhe tendes, e em prova d'i sso voaes ~ 
soccorrel-o com o vosso co1:po de reserva». Não julgâmos que a Europa se veja n~ 

· dolorosa precisão ele romper n'e stas vozes. 
Entretanto, a julgar J?elos actos precedentes, quasi que não é permitticlo e:· 

tranhar quaesquer procediment0s que se forem seguind0; mas como o reconheci
mento de D. Miguel, n'esta conjunctura, seria o nec plus t~lt?·a ele uma monstruosll 
e indecente parcialidade, seja-nos licito julgar como impossível um tal acto, ao 
meJ!OS emquanto o não virmos praticado. Depois ela declaração da não interferen· 
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c~a, o que melhor convem aos leaes defensores de D. lVIaria II é r ecla!lUar elo mi
n_rste~·io brit~unnico o clesempenho ele suas promessas, por isso mesmo que a expe
l'Iencm já tem ·mostrado pelos suwcessos ela Terceira que elles carecem menos elos 
soccorros elas nações estrangeiras, do que ela sua boa fé em guardarem e cumpri
r_e~ as solemnes pr0messas ele neutralidade e nfio interferencia n'es ta importan
t~ssima questã.o, a qual, segundo as mesmas potencias têem clecla'l:aclo, é toda na
CIOnal, e á nação portugL1eza compete deciclil-a. Isto· supposto, cumpre fallar dos 
S~lccessos elos leaes portuguezes sem nenhuma r efe:J:encia ás nações estrangeiras, 
VJsto que elles se acha:ç:J. abandonados de todas e entregues a seus proprios r e-
cursos. . , 

A ilha T erceira era, por assim dizer, o Rubicon ele D. Miguel; mas como o 
us~npador, ::~~penas a avistou, r ecuou espavoi·ido, e ella se converteu em rocha Tar
p~uvna, ele anele foram precipitados todos os ·rebeldes que ousaram abordai-a., já 
dao é permitticlo, nem a elle, nem a nenhum elos seus generaes, aspirar á gloria 
e_ Cesar, nem entrm· em partilhas com elle a nenhum r ef)peito, menos que não 

~eJa no punhal cl~ Bruto i destino que Ninguem lhe deseja, e nós somos os primeiDs a 1·ogar ao céu q11eira apartar elo !i.nfaillte, s@ o julga necessario ao serviço ele 
eus . e ao bem ela' humallliclacle. Nossos votos limitam-se tão sómente a q11e sua 

~teza deixe Portugal em paz e vá viver tranquillo, IJOr muitos e felizes atnnos, 
stante cl'elle, n'outro clima que seja mais analogo ao seu temperamento moral 

e ao seu instincto político. Os acontecimentos da ilha T erceira bem altamente lhe 
an~u~ciam que elle não 'p@cle existir por muito tempo em Portugal, nem nunca 
llla1s _IRfiluir llOS destinos ela naçã·O porttlgueza, jfL em parte clesa.:ffl'Ollitacla pela COn
S,t~ncla e intrepidez elo conde ele Villa Flor e elos bravos companheiros clq seu he-
101SJUo e ela sua gloria. · 

O conde ele Villa Flor acaba ele descobrir na ilha T erceira um ponto ele apoio 
Para derribar o colosso ela usurpação , igual áquelle imaginatlo por Archimecles 
Pfra alevantar o mtu1d0 i e portant0 poderão os leaes portuguezes fazer uso .ela 
a avanca, e nós lhes assegurfLmos que todo esse immenso peso, que ameaçava 
esmaga]-os, voará pelos ares ao mais ligeiro esforço. 
p O effeito moral, que necessariamente hão ele produzir em. todos os pontos ele 

ortugal os acontecimentos ela Terceira, é incalculavel. A explosão ela indignação 
Publica contra o tyranno ha ele· ser tanto mais forte, quanto mais fo-r comprimida 
~elos :nn.eios que elle costuma empregar para impor silencio aos descontentes i e7 
segundo as noticias que já temos, elle não tem mal começado a abertura elo abysmo qb o ha de engnlir, mandando-p'rencler e persegtlir todo aquelle que dá ou re
ce e novas ela T erceira. Precaução inutil por certo, se o seu intent9 é occultar a 
~erdacle, porque quando elle se persuade qt1e todos ignoram as primeiras noticias 
a sua derrota, já não ha ninguem que Não saiba todos os detalhes e não esteja 

Persuadido que ella foi completa, e offerece ao usurpaclor uma perda Írreparavel. 
E:m verclacle o conde de Villa Flor, tão commecliclo e modesto em todas as 

snas acções, bem longe ele exagerar a perda elo inimigo, avaüa-a em mtlito me
nos do que- realmente foi; e se considerarmos o numero que elle menciona no seu 
oflicio ·com· r eferencia ás listas ulteriormente chegadas ele S. 'Miguel, ver-se-ha que 

· bPercla; elo iNimigo excede os dois terços (lo seu numero total. Só a bordo ela nau 
S · J~êio VI e ela fragata Diama 1ltorreram ~luzentas pe~s~as . Quando chegar~~ a 
l ·

1
1VI1guel 0s verg-onhosos r estos ela mal aviSada expechçao, o corregedor ela rlha, 

.le 0 menos, tão desavergonhado e cruel como a facção a quem serve, mandou 
a~xar um edital declarando que o capitão general determinava que todo o incli~ 
~1~llo que se achasse espalhando noticias ateúacloras ou conspíranclo a favor elos 
? e elcles dia T erceira. contra a auctoridade do senhor D . JYiiguel I, seria entregue 
: llJna. _commissão militar, e julgado e fuzilado em vinte e quatro horas. Que tal 
:n~ 0 edital elo atrocissimo magistrado! Este é ele certo mais atrocissimo elo que 
ora nas Gallias aquelle Pontilio, de . quem h a pouco :fizera memoravel reco;rclação 
~I clr. _João Berna,rdo ela Rocha Loureiro, na sua analyse á sentença elo brigadeiro 

oreu:a e seus infelizes companheiros. 
Toda~ia, em virtude d'aquelle editail, o corregedor tinha bom direito pa,ra 

lllanclar fuzilar o propTio c&pit~o geneml, que lhe deu a m·clem para o affixar , e 
' 
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lJl'Ocede.r na sua cmiformicbclc i porque nrto se pó de imaginar mensageiro ele noti
cias mais aterradoras dos miguelistas da ilha ele S. Miguel (aonde ha mtúto pou
cos) elo que um capitão general, que cl' ali partím com uma a1·macla que elle cha
mava invencível e sempre vencedora, e ao cabo ele poucos dias entra no porto ele 
S. Miguel clesarvorada, cheia ele ~·omb0s e v:asia de gentel O impedir sómente 
qtte em S. Miguel se f~dle ela denota ela esq_ Haclra migueli.sta é muito pouco pa1:a 
evitar que se espalhe o terror entre os particlistas da usurpação; o tmico remecllo 
ele evitar o mal seria o de punir de morte todo aquelle qne f()T capaz ele ver, ou
vir, pensar, re:flectir, combinar e julgar. Apresente o cm:regedor ele, S. Miguel 
esse projecto ele lei ao conde ele Basto, e esteja certo que elle ha de receber a 
Q·egia rnigt~elistica s~tnação . . 

No emtantG, o de que .não se pôde duvidar é ela c0mpleta derrota da esqua
dra e da impossibilidade de jamais se apromptar outra, com que a facção rebelde 
possa -€>bter melhor successo ·contra a ilha Terceil~a; e por conseguinte morreu 
aquelle celebre cavallo de batalha que os amig0s ele D. Miguel julgavam imJ:nor
tal e invulneravel. Ago,ra já não poclerão elles dizer que nimguem lhe resiste, que 
elle é o querido e desejado elos povos, que 0 partido da ca,rta e ela legitimiclacle nfto 
tem defensores, e .oub:as m1litas invectivas absm·da.s e tJtrajantes, com que a fac
ção e seus caRdilhos coshunavam até aqui enxovalhar a hom·a, bri.o, lealdad-e, va
lor e bom senso da nação portugucza. 

Honra e gloria immortal ao conde ele Villa Flor e aos illustres companheü·os 
de seus heroicos feitos, que lavaram tão feia no~loa e0m o proprio sangue dos 
que tinham manchado o valor e a lealdade poxtugucza. O seu heroico exempl~, 
clespe1tanclo uma nobre emulação nos corações briosos, não tarclm·á em ser iln1-

taclo por milhares ele leaes porh1guezes 1 que, possuindo como elle honrados sen
timentos, só esperam a o~casião oppo.Ttuna .ele .os manifestar. 

'l'odavia, o heroismo do conde de Villa Flor, n'csta an:isoacla empreza, fica 
muito superíor a quantos elogios possam fazer-lhe os mais babeis e eloque:ntes 
panegyr.istas; e, portanto, o emprehenclel-o, nos seria grande temeridade e incles
culpavel óusaclia. :Mas podemos- assegurar que no he'l.·oic.o proceclimento elo con~e 
ele Villa Flor ha uma concorrencia ele acções tão nohres e ta-o generosas, que na_o 
é facil julgar qual d'ellas s~ja a que mais 0 distingue. T·odas são grandes e subh
J.JlCS1 toclas caracterisam 0 seu valor, a s111a constancia, a sua intrepidez e a sua 
lealdade. Nós confessâmos ingenuamente que cl'esta,s duas acções do conde de 
Villa Flm· não sabemos avaliar qual d'cllas seja mais heroica e mais brilhante, 
se a sua entrada na ilha Terceira por meio da csquach~a inimi~a, certo de soffrel' 
uma .morte c~·uel e affi:ontosa, se por desg.raça tivesse caído nas garras elos arge
linos de D. Miguel, se a sua coraJosa defeza, quando já dentro elos muros da 
mesma Texceixa, e atac.aclo por tão immcnsas forças que derrotou, elle tinha ao 
menos a alternativa de morrer com gloria, se não ficasse vencedor. 

Se quizessemos ampliar este assumpto, jamais acabaríamos ele relatar cil·ClUll
stancias que o tornam .cada vez mais heroico e sublime. O leitor juclicioso b~lll 
poderá r ecorclal-as e juJgaJ.· se, .mesmo aquellas que pru:ecem menos atteucliv-eJS, 
não são marcadas com o cunho do mais acrisolado heroismo. A resolução espon
.tanea elo conde de Villa Flor, expondo-se a tantos riscos, não é por certo a men?t' 
prova ela: .sua coragem e de seu i.trclente e inextinguível z~lo pela causa d'a patn~t 
e da minha. Com<> pensamento íixo :h' este grande objecto, {) conde de Villa FJor 
afasta a vista ele tantos e tão medonhos obstaculos, que, a se1·em enc::vraclos ele 
frente, fariam recuar o mais animoso e destemido campeão, sem que por isso po
desse ser arguido de má vontade ou cobardia. 

Separar-se ele runa esposa querida, deixar amigos e parentes pam effeitn~· 
um plano em que não ha riscos imminentes e ha quasi toda a .certeza ele um fehZ 
successQ, são cl ' estas em prezas fac eis, cl' estas .acções triviaes, <!]_Ue não e:x:igern 
grande força de alma, :nem grande firmeza . ele caracter, nem grandes provas de 
val01· i mas deixar h1do quanto se preza e estima para correr abo.az de uma. em
preza, que, o:fferecenclo apenas uma longínqua vi fio ele esper:mças lisonjen·as, 
apresenta tantos perigos imminentcs e tão calamitosos r esultados, ao mais pequ~n.o 
revez que acontecesse no caminho, é uma d'estas aéções .sublimes, cuja. heroJcl· 

' 
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clade. é mui difficil ele conceber-se, e ainda muito mais clifficnltosa ele definir e
~lassificar . A empreza elo conde ele Villa. Flor é d'este genero. Saído dos portos 
c e França em uma fragil embarcação, sem outra escolta senão uma pequena es
bt~a ,que lhe servia de pratico, sem outro exercito mais elo que dez ou cloz·e no-

tes. e valentes portuguezes, animados pelo seu exemplo e possuídos dos mesmos 
sentmientos ele honra e fidelidade, porém ince1·ti q~~à jata jm·Imt) t~b siste1·e dett~1·) · 
~i al.em cl'iss~ ameaçados por uma morte cruel e affrontosa, ele que já tinham sido 

ctlmas ~lutos leaes portuguezes, mal succeclidos em outras emprezas, talvez 
menos arnscadas, o conde ele Villa Flor e seus illustres qompanheiros chegaram 
:1~ m~;·es. ela Terceir~ sem nenhum obstaculo .. lVIas quantos se lhe não aprese~
ho a~ cL Vlsta ~O cleSeJ.ado porto, quando depülS de explorada a COSta pelo habtl, 
.~ad? e officwso Thornton souberam que .. a. ilha estava bloqueada pela ~squadra 

!lllgtwhsta, e que era tão apertado o bloqueio e tão vigilantes e insolentes os blo
ft~:aclo:·es, que até impu.!lemente insultavam e aprisionavam o soberbo leoparclcr. 
t lltallJJJ.co e as altivas aguias ela America! Com tão infausta noticia e ê'Í vista de 
antas obstae11los e tão imminentes perigos, até IJarece temeridade avançar um 

Passo. Recuar a todo ·o panno era o que exigia a pruclencia humana. 
. Mas o conde de Villa Flor achava-se muito profundamente IJossuido da heroi
~~dadc de sua empreza para desistir cl'ella no momento de maior perigo. Esse pc
ligo ·estava previsto ele muito longe, e avistado de perto só serviu l!lara reanimar 
~ sua coragem e consummar o seu projecto. Não foi preciso deliberar se se devia 
~vançar ou recuar; a deliberação estava feita e a rmiolução tomada antes ele saír 

0

1
l}orto elo Havre: ou morrer· na em preza ou effeitual-a, era a decisão in·evoca

ve -a divisa ela honra, impr.essa no coração com o zêlo ela perseverança.. O co nele 
carrega as suas IJistolas, declara que destina uma para o primeiro inimigo que o 
acolllliletter e reserva outra para si proprio, a fim ele evitar o destino que o es
pera se caír vivo em poder elo usurpado r; seus bravos· companheiros applauclem 
a resolução e seguem o exemplo elo cnefe, que ordena ao capitão Thornton de os 
concl.nzir IJo:l· 1Iieio da esquadra inimiga aos portos da Terceira; e a fortnna, que 
1uas1 sempre favorece a nobre auclacia, os conduz salvos e illesos á villa da Praia, 
J, por elles, duas vezes, para sempre memoravel na historia portugueza . 

. Todavia, apesar d'este feliz successo, ainda restavam ao conde ele Villa F~or 
g~andes obstaculos a vencer para conseguil· o fim a que se tinha proposto e exe
Pl\ar as ordens que em nome da rainha lhe tinham sido dadas pelo marquez de 

a lll~lla, ele commum accorclo com as· demais pessoas que representam sua ma
gestade e formam o seu conselho. Para melhor julgar elas grandes diffi.culclacles 
que era preciso vencer, patra bem desempenhar esta commissão, basta recordar o 
~~ . . P em que se achava a ilha n'aquelle momento. . . 
d J:?.felizmente não se ,pócle occultar que o genio\ elo mal tinha ag·itaclo o facho. 
h a c1tscorclia entre a guamição ela 'rerceira, ::~Jpesar ele toda ella ser composta de 
c1 °U:ens fieis, qravos e bem intencionados, como o tem provado a experie:rtcia. 'ro-
tv~a, este espírito de cliscordia tinha chegado a tal excesso, que o general Dia

c eclano Cabreira (o qual se cobriu ele gloria fortificando e defenclenclo a ilha 
dontra a primeira expedição elo usurpaclor, e,. seja dito em sua homa, a elle se 
!Ueve a sua conservação em poder ela rainha), se viu obrigaclo, para não compro
co~t:r a segurança ~a mesma i~?' e pôr. um. termo .ás cabalas e in~rigas tramadas 
r' )ha elle (sem duv1cla por esp1nto de mveJa ou cmme ele auctondade e ele glo
fita ' para não comprometter a causa que com tanto clenoclo tinha defendido e de
aencle, se viu obrigado a ceder 0 commamlo e a:usentar-se. Cedendo o passo. a mra 
allctori.clacl~ creacla por elle, o gener.al Cabreira deu mais uma prova ele q)le toda 

l'>ll~· alllb1ção se limita tão sómente a bem servir a sua legitima soberana. 
e Sua lllagestacle soube apreciaJ.' a conducta elo general Diocleciano c~Lbreira, e 
Jll p.riDva ela sua real satisfação lhe mandou passar carta ele conselho. 

a Entretanto não se pócle occultar que na ilha Terceira reinava uma especie de 
narchi · c1 b · . · · · 1· se f) • a, pl·ovemente . ? c oqt~e ele auc~oric1acle emre ~ ~un~a c~o ~gover:ro que a 1 

c· ormou e o chefe 1mhtar. Nao é premso demonstrar a mcliscnçao ou Impruden
ala,colll que se formou mna junta ele governo, que não serYiu senão ele pararlysar 

·S opera.ç?es mil.i.tares, qne, em sünilh.antes circuínstancias1 eram as Hnicas essen-
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ciaes. O gene1ml Uabreira, que a creou, foi o primeiTo a experimentar os effeitos 
de uma a:lCtol'idade clividida, quando a salvação do paiz exije que ella seja con· 
centrada e revestida do poclet· cliscricionario. A CI·eação d'aquella jlmta foi ta"?-to 
mais indiscreta, que não haviru precisão alguma de se afastar do regimen segmc1o 
pelos capitãJes generaes, ao qual estavam ac0stumados os haibi'tantes, e que era o 
mais adequado ás ciTcumstancias do momento. Mas o mal estruva fe~to, e eTa pre
ciso remedial-o ou ao menos atalhar os seus. progressos. 

A facçã0 usm-padora exultou Gle prazer com a noticia das dissensões da Te~·
ceira, e julgando-se já ele posse d'el1a com a; saí€1a elo general Cabreira, qtle a !1-
nba defendido do primeiro assa]to, intentou fomentar a desordem por via de emis 
sarios, ao mesmo tempo qu·e preparava essa expedição inv,encivel . Por outro lado 
quiz a sorte deparar-lhe auxílios entre aqll!elil.es mesmOs qtle .foe dizem defensor~S 
àa legitimidade! Sentimos a maior repugnan:cia em proferir uma verdade tao 
amargosa, mas COmQ ella é já sabida em toda a Europa, não hesitânaos em re;pe
til-a, para mais aviva1• ainda a in.c'bgnação elos leaes portuguezes contra um pu.
nhaclo ele vis e obsmuos intrigantes, que tão perfidamente estão trahinclo a mesma 
cansa que fingem clefencler. Todavia sirva ao menos ele consolação o sabeT-se que 
em todos os partidos quasi sempre se encontram d'estes home1.1s perfidos, qLte, 
não sendo movidos senão · por seu interesse proprio, sempre estão .clispostos a ~r~
hir de todos os modos o mesmo partic1Gl que inculcam: ter adop~a~1o, quando s~W 
contrariados em suas opiniões ou desapontados em seus projeetos. Que importa 
aos Tesott?Yts, aos Chicotes, 'aos Desafqgos e aos Epistolcmtes ele París que ti:itv~
phe a causa da patria e ela legitimidade, se não triumph.a o seu inteTesse partl
cular, ou, o que é mais extravag·ante ainda, a sua teima, o seu rancor e a s_ua. 
malevolencia? Tão destituídos ele generosos sentimentos como de nobre e clesu:
teressado pru~riotismo, elles não hesitam em sacrificar· a melhor elas causas, voml
tanclo as mais negras calumnias contra os homens que melhor a servem, e pro
movendo desastres para lh'0s aí-tribuir e perclel-os na opinião publ,ic~. 

Esta theoria de embustes vemos nós praticada todos os .dria.s por esse pmaha
dinho de infames, qae se introduziu no seio ela emigração portugaeza1 já com. o 
clamnaclo proposito de devorai-a, se ella não contribuísse á sua elevação e aos 
seus ;particulares interesses. Não respirando senão vingança contra as pesso~s 
que dirigem os negocias (porque os não dir.igem na conformidade de suas opl
ni0es e ele seus interesses), eft~es folgaram. com a saída do general Cabreira e colll 
as dissensões ela Terceira1 prevendo grandes desordens, e desejosos de pocler at
tribuil-as todas ao· marquez ele Palmella, que é 0 objecto elo seu odio e o alvo lile 
suas ealumnirus, pnr isso que serve com muito prestimo e clignklade a causa ela 
rainha; mas c1uanclo viram que o conde ele ViHa Fler era escolhi<tlo para paGificar 
e defender a ilha Terceira, perderam a esperança, e na raiva ela clesesperaçfto :o
mitaram novas calumaias e urdiram novas c&ba1as, pa.ra ver se podiam impecl1r 0 

feliz resultaclo, que tanto regosijo causa hoje aos fieis e leaes porhlguezes. 
Foi então que em París se publicou, em lingua portmgueza1 certo papelacho 

intitulado Vozes dos lectes portugtwzes, obra digna de seus auctores e um comp0sto 
de calrn.mnias, incluindo o mesmo titulo Vozes dos leaes pm·t~bguezes! O principal 
objecto era prevenir a junta estabelecida na Terceira peio general Cabreira, ~n 
por si mesma, que se tTatava ele a dissolve1·, e que ella devia resistir a um t~o 
grande ;::uttentaclo, por isso mesm0 que era a unica auctoúclade legai} que exist!EL 
em t0cla a mona11ehia portugueza1 e q'lw a nomeação elo conde de Villa Flor ~ra 
illegal, porque1 sendo a rainha menor, não eram legaes os sel!lS actos de sober_a111~, 
etc., etc. Alem d'este tratado cle , irreg~o~iariclades por escripto.; havia uma espec1e 
ele propaganda, saída cl'aquelle conclave (cGlmp0sto tão sómente de tres cl.onatos 
obscur0s e um padre I?-estre d.e ~:10t0ria publicidade), que girava de orelha em ?re
lha, querendo persuad1r aos ouvmtes que o co1.1cle ele Villa Flor partiu para a 1lha 
Terceira, ele perfeitÇL intelligencia com o marquez ele Palmella, parru Negociar colll 
o usurpaclor e entregar-lh_e a ilha me~ante certas garantias a favor d' e1les! Nunca 
tiveram0s imaginaclo que entre 0s emigradQs poclessem existir pmrtuguezes capa
zes de tão atroz malignidade, se não tivessern.os oHvido nós mesmos proferir estas 
calumniosas invectivas; e' se cl'ellas fazen1os menç.ão, é porqu~ ju]gâmos ele sum.rna. 
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importancia inteirar .os honrados portuguezes elas vis manobras ele certos intrigan
tes, que, finginclo-se zelosos amigos da carta e ela legit imidade, lhes são mais fu
nestos elo que os mais furioso s miguelistas , que clesmascaraclameilte se mostram 
seus constantes inimigos . Felizmente elles estão hoje bem conhecidos, est es infa
mes e obscuros intrigantes ; e apesar el e terem querido in c clicar que eram apoia
dos ~m suas vis manobras por algtms portnguezes ele honrosa reputação e r eco
nhec1clo merito, podemos assegurar, ela maneira mais positiva, que n 'isto mesmo 
comme~teram mais um acto da sua perficlia, n ão hesitando em immolar á sua atroz 
cah~mma mais alguma victima innocente: Qtbi potest ccr,pe1·e) capiat. 

. Entretanto, pouc~s, obscuros, insignific~ntes e isolados (como era este plmha
clmho ~le !nelas da emigração e t ar tufos elo patriotismo), não deixar am, comtuclo, 
de prejuchcar os inter esses ela mesma emigração, e pouco faltou que não paraly

. bassem ele, to clo os esforços qne ella é capaz ae fazer para comple,tar o triumpho da 
Oa causa que defende. O chorrilho de perfidas insinuaç@es, contidas nas infames 

proclncções intituladas Ca1·tcr, ao rna1·quez de Palrnella, Reflexões do esttr,dcmte emi
f/?'ccclo ao :padrre Amaro) as Tesotr,?·as> do poeta do Thormes, o Chicote) elo mesmo 
v~te, o Desafogo~ as Vozes elos leaes pm·tuguezes (e alem cl'estes impressos em Pa
l'ls) , outros manuscriptos, com detalhes mais miuclos, dos mesmos auctores, tinham 
precedido a chegada do conde ele Villa Flor á illia T erceira; e assim como, feliz
lUen~e, f01:am reprovados pelo bom senso dru guarnição , poderiam por fatalidade 
ter llludiclo a sua boa fé e procluzir os r esultaclos funestos que desejavam seus 
l.Ualiciosos auctores . 

To elas estas circumstancias ' tornavam mais critica e clifficil a posição do conde 
de_ Villa Flor, mesmo clepoi; de t er chegado a salvamento á capital da i1ha T er 
c~rra. Para ter vencicl o os grarrcles .obstaculos que lhe vedavam a passagem, elle 
Uao carecia senão ela coragem e intrepidez que o caracterisam; mas para superar 
08 que lhe r estavam e preencher o fim ch sua missão, era preciso ~untar a pru
cleucia á intrepidez, a moder ação á coragem e a experiencia t em provado que elle 
sonhe conciliar com as qualidades ,que caracterisam o bom general, as virtudes 
qne constituem o habil homem ele estado . Assim vimos que o momento assigna
lacl0 pelos emulos do conde ele Villa Flor, como o complemento da desorclem, foi 
hquelle mesmo em que se restabeleceu a união e se. consoliclou a mais perfeita 

armonia. Animada pela presença elo heroe ele Coruche e da Ponte ela Barca, a 
guarniçào ela Tm:ceira não pôde duvidar um momento qne, tendo a combater ele 
nov-o os mesmos inimigos e pelejando pela mesma causa e debaixo do commanclo 
elo mesmo chefe, estava certa da victoria. Os habitantes da ilha jlugaram-se a co
berto elos ensangnentados griphos «las wlçaclas migu_elistas, de que estavam amea, 
Çados, e ·a mesma junta, em cuja obstinação os vociferaclores elas lecr,es vozes pu
nham toda a sua esperança, foi a primeira (em setl louvor seja dito) a resignar a 
sua auctoriclacle e a obedecer á do conde de Villa Flor, como a 1-mica legal e con
v-eni_ente nas presentes circumstancias. E quaes t êem sido os r escutados cl'esta 
P~rfeita união ~ntre a guarnição e os · h abitantes da ilha, e d' este r espeito e obe
d.iencia ao chefe nomeaclo para os r eger e 1)roteger em nome da r ainha? A con
fian~a e a t,Fanquilliélacle publica; a segurança elas pessoas e' ela propriedade; a 
admtnistração ela justiça na conformidade elas leis; um governo protector e justo; 
bm. regimen suave como talvez mmca existiss_e n'~quella ilh~ desde a s1:a e~sco
t e:r.ta ; e, emfim, a para sempTe memoravel vlCtona, que hoJe faz a adm1raçao de 
oda a Europa . .. Honra e gloria immortal ao conde de Villa F lor, que, com tão 
~~n~dado patriotismo e tão pura fidelidade á, sua legitima sob eTana, plme p elos 
lteltos ele sua magestacle e vinga os u!ltr~ es feitos a seus leaes subclitos! 

.· Cumpria agora tributar devidos elogios aos bravos companheiros cl 'est es glo-
110~0s trabalhos do conde ele Villa Floi·, mas os C!!Ue e1le mesmo lhes tributa são 
lllutt~ superior es e de certo mais honrosos e lisonj eiros que quantos nós poclesse
rnos 1maginar . «Toda a guarnição cl'esta ilha (diz o conde no seu o:fficio ao mar
~nez(~e Palmella), officiaes e solclados ele todas as armas se comportaram, ·segundo 
as P0~IÇÕes em que se achavam, com0 cumpria aos .defensor es ela m::~~i s santa e ge
leros~ causa. A principal gloria, porém, cl 'est e dia, pertenc~u ao corpo de vo· 
llutarws ela senhora D . Maria li. A nari·ação exacta do seu comportamento, que 
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acabo de submetter a v. ex .\ é o seu elogio; c quando factos taes proclamam a 
gloria de um corpo, todas as ex1Jr essõcs são fracas e inferiores ao merecimento~ · 

Uma notavel coincidencia não contribtúrá pouco para fazer mais memoravel 
e grata a noticia d'cste feliz acontecimento, chegada a Portsmouth precisamente 
no mesmo dia em que a imperatriz chegára áquelle porto, e quasi no momento 
em que a rainha se embarcava }Jaora seguir viagem na companhia de sua mages
t'ade imperial para o Brazil. E na verdade, parece ·que o céu tinha destinad@ 
aquelle fausto annuncio como o unico lenitivo capaz de mitigar a dor de que se 
achavam penetrados os leaes subditos da senhora D. Maria 'II, no momento em 
sue lamentavam a ausencia de sua magestade. 

Não foi menos notavel o regosijo que manifestou a rainha, ouvindo ler os des
pachos do conde de Villa Flor, e o interesse com que sua magestade, com a sua 
vivacidade e bondade natural, questionava o tenente D. Antonio de Mello sobre 
os detalhes d'aquella memoravel victoria. Bem inteirada de que a sua causa triuro
phava pelo valor de seus fieis subditos na ilha T erceh·a, a r ainha, em prova de 
sua r eal satisfação, dignou-se conferir ao mensageiro de tão grata noticia o posto 
de capitão; posto que o mesmo D . Antonio de Mello pecliu licença para r ecusar, 
allegando que ainda não julgava ter feito serviços prO}JOrcionados a tão grande 
recompensa. Porém :ma magestade, apreciando a desinteressada :ficlelidacle cl'aquelle 
bravo p:fEç.i.al, e anmúp.clo á !>Ua supplica, não q niz deixar sem recompe~sa: tão eles· 
interessado proceclimento, e dignou-se 1)remial-o com a commenda honoraria ela 
ordem cl~ Tol!re e E spada. 

Seguem-se os despachos elo conde ele Villa Flor, çs quaes attestam que a causa 
ela patria e ela legitimidade tem babeis directores que a promovem, e leaes defen
s9res que a hão de fazer b:iumphar. 

•ope~ações :nülitares da expediçãot 

Advertencia 

Não .vemos no vasto qnadro ela histor.ia pmtugueza, não se · descobre, nem s.e 
enco:Q.tra um facto de mais transcendencia, n'em acompanhado ele mais extraorch
naria.s circumstancias e impensa~os acciclentes, que o facto da expedição á ilha 
T erceir a, ,a capital elos Açores . E um theatro de honor, um covil ele salteadores, 
um baluarte da rebellião, e tantas clesgi·aças são unicamente devidas a mãos es
tranhas, sem que os seus innocentes habitantes chamassem sobre si tantos males, 
até se acharem reduzidos á miseravel condição de vmssimos escravos . Entre ca
deias , opprimidos de grilhões e esmagados por tyrannos, qlie r emmciarám ou e~
tingnir a.m em si todos os sentimentos de hmnaniclacle, sempre se conservaram fi.e~s 
e verdadeiros portuguezes, patenteando a sua ficleliclade na antecipada acclamaçao 
ele sua magestade, sem temerem as bayonetas elos mais que barbaros janizar~ ::; 
do 5. 0 ele caçadores, sempre apontadas ao seu coração . Nunca poelera.m sacucln· 
o jugo, porque os que lb'o pocliarp. aligeirar, de todo ensurdeceram aos seus cla
mol•es, nunca attenderam ás suas supplicas sobre os auxílios que imploravam; fo·· 
ram despojados de armas e de todos os meios ele clefeza contra seus oppressores . 
N'este estado ele escravicUio se tornou a desgraçada ilha o asylo commum elos r~ 
be!des e foragidos r evolucionarias, que a pozeram em estado, não só de instuTel
ção, a~oiados por auxílios estrangeiros, mas ele affectada indepenclencia com 0 

~ 1 O titul~ com_pleto que se lê no frontispício é : Relação das opemções militcwes da expedi· 
çao c;u~, debat(!JO do commando do chefe de esquadra dct a1·mctda 7·eat., J osé J oaq'lfim da Rosa G~e
lho, .fo~ mandada a.os Aço1·es J1f:!?'a batG:· os Tebeldes acoutaclos na ilha Te1·ceira, as quaes ope1·açoes 
se n~tcmn desde o c/ut 17 de mMo_ de 1829 ctté j.6 de CJ:f!Osto do dito anno, em que a esq~tetd1·a e t~·o.J?~s 
se d~ssol'IJercvm e se:pcwa1·am. Lisboa, 182fj. Corn z~cença clct mesa do clesembar9o do paço.-:NaO 
c~ecla~·a o nome do auctor, m~s sabe-se que .foi coordenado este opusculo pelo padre J osé A.g?s· 
tmho de Macedo, tendo-lhe fm:nccido para Isso documentos o comma,mlante ela tropa expedicto· 
naria, e que é da sua penna a 1•espectiva Acl'1Je1·teneia .. Assim o aflirma Innocencio Francisco da 
Silva no Diccionw·io bibliogmphwo, tomo IV1 pag. 210; e cremos que este laborioso academico, 
possuindo gnmcle copia. de snbsidios para uma mcmoria sobre a viela c cscriptos do notaYcl 
propugnaclor daf! icléas abf;olutistas, não ayan~aria tal asserção sem pa.ra isso ter bons funda: 
meu tos. 
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. P.retexto ele clefenderem os phaJntasticos clireitos, 'ora da senhGl'UJ D. Maria da Glo
r:a, ora elo senhor D. Pedro ao throno de Portugal. Este nefando projecto já se 
tmha effectivamente manifestado na ilha ela Madeira; mas foi, felizmente, des
truido á força das armas fieis, e reduzida aquella ilha á obediencia e va•ssallagem 
do legitimo soberano; o mesmo se intentou fazer com a malfadada ilha Terceira, 
mas as circumstancias, talvez pelo lapso do tempo, não foram rus mesmas. Os re
ctu·sos €los rebeldes se tornaram de outra natureza e tomaram um formidavel as
pecto ; tudo o que podia augmentar a força ela resistencia ali se ajtmtou. Os clis
}Jersos restos elo debandado exercito rebelde, que nas praças <iio Porto tinha 
levantado o grito ela sublevação, refugiados na Inglaterra em seus vasos e nos de 
outras nações ali ·se retmiram, ali lhes foram subministradas armas e munições ele 
~lerra e bôca, que diariamente se foram amgmentanclo com a continuada emigra
çao elos portuguezes degenerados e traidores, e com a admissão e convocação de 
0~ciaes estrangeiros da mesma com1mmhão e elos mesmos princípios revoluciona
l'los, em tão grande numero, qu.e coalharam uma força consideravel, formançlo um 
corpo homogeneo de tantas partes ou porções heterogeneas . Assim defendidos, 
ma1s ainda pela natm:.eza elo local, que pela força physica elos mesmos .amotina
d~s1 ~om clia:bolica malícia e perver.sidacle, reduziram os l1amitantes da ilha a per
fe1t1ssimo estado ele nullidade, que não poderiam, no mome~to de uma presumida 
e receiada ag·gressão de tropas fieis para arrancarem a miseravel i]ha das 1u,ãos 
de seus implacaveis tyrannos, coopel!al' para sua pTopria liberdade. As barharicla
d.es e . deshumanidacles com elles praticadas excedem toda a imaginação, nem o 
entendimento as pócle conçeber, nem a ling~1a exprimir, nem a penna escrever. 
. Sua magestade, que Deus guarde, a.ttento sempre á conserva'ção e clefeza ela 
llltegriclacle ela monarchia, á honra ela nação, .á estabilidade elo throno e á se
gurança e felicidade ele seus povos, ao necessario castigo elos criminosos mons
tros, sempre perturbaclores da harmonia social e publico socego, determinou pôr 
um termo a tantos m~les, e reprimir a fàrça ela rebellião com a força ela fieleliclade, 
a pe~·ficlia com ru honta e o delicto com a merecida pena. Uma esquadra forte, bem 
g?-~rneci€la e bem equipada; um pé ele. exercito escolhido ele homens bravos, ele- . 
Cldiclos e conhecidamente fieis, eis-aqui os meios e eis-aqui os instrumentos que 
s~ p@ze'l·am em acção á custa ele W.o grandes sacrificios, que a nenhum bom enten
~mento pareceriam compatíveis com o estado ele. attenuação a que, por uma ·serie 
nao interrompida de perficlias 1 está reduzido toclG o reino . Parece que a natureza 

· ~e. opptmha áquillo mesmo a que se oppunha a maldade ele tantos e tão abomina
v eis traidores. A estação mais rig·orosa eonservou por longo tempo no Tejo sobre 
0 ferro a pocl1~rosa armada, que conàuzia os impavidos defensores da religião e 
do throno. Entrando em concordia os elementos, saiu a exquaclra· levando os p(i)r
tuguezes pela estrada ela honra, ela gloria e ela virtude, esperando ela justiça da 
lausa o bom exito e resultado da mesma· causa; depois de perigosos trances e 
ongos trabalhos chegou ao seu destino. A 'longa demora, a escassez das noticias, 

e .o não ouvido grito ela victoria cansou ele todo a expectação e a paciencia elos 
vercladei1;os IJortugtle!les . O termo d'esta, expectação e cl'este contínuo alvoroço, ou 
Vetcladeil·amente sobl•esalto, foi um geral abatimento do po'vo fiel. Viram todos o 
que nunca vi.rain os portuguezes, porque, se saíram cl'aqui com louros, nunca tor
naram com cyprestes. O que não julgaram um desdouro os inglezes, qaando tor
~aram elo intentado bombarc1eamento ele ArgBl, ou ainda mesmo das sangtl.Ínosas 
acc;ões ele Copenhague, foi para os portuguezes um vilipendio; viram em cleban
clacla entrar pela foz elo Tejo, varados e crivados ele balas seus possantes baáxeis, 
e n0 rosto de seus soldados a indignação, a magna e talvez que a desesperação, 
assomando-lhes cl0 coração ao rosto o cles~jo ela vingança. ü digno, o bl·avo e 
~onraclissimo coronel José Antonio de Azevedo Lemos, commanclante de todas as 
orças, q~w com medidas ele antemão tomadas por aquelle, ou aquelles a quem 
~llas pertenciam, levaria as mesmas forças do ataque para a victoria, absorto em 
anta tristeza, que parecia não querer a vida, porque emquanto a verdade não 

fostrava a face 1 receiava que na irreflexivel opinião existiria manchada a sua 
;~nra natm:al e a sua ~areia~ perícia, a c1'0os deveres em nenhum .P?n~o havia 
atado, porque elle dana a v1ela ·no campo, mas nunca as costas ao mimJgo, all-

.-
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gmentavam o horror ele tão funebre espectaculo; figurando-se cada qualmna apu· 
rada. e cles%peracla desventura . . 

Este espectacnlo, tão estranho e tão inesperado para os portuguezes, clava um 
justificado motivo para contrariedade ou elivm·gencia ele opiniões, tumultuosas con· 
jectmas e até combates ele partidos sempre fi.mestos e sempre desastrados, au
gmentava a effervescencia em que se achavam os a.nimos, n'esta intexminavel 
cadeia. ele golpes que nos têem ferido. Eis-aqtú porque se julgou ele extrema e abso
luta necessiclacle traçar ou esboçar tun quadro historico e até topographico d'este 
memorando acontecimento . A verdade, a boa fé e a singeleza são as qualidades 
que elevem acompanhar o historiaclor e a historia. Os factos elevem apparecer na 
sua ordem natural, ela mesma sorte que se apxesentaram e se seguiram uns aos 
outros; a verdade é mta, assim mesmo elevem apparecer os factos: as proprias 
r eflexões do histoi·iador, muitas vezes podem fazer suspeitar pal'cialiclacle. A sen· 
t(}nça definitiva não é elo historiaclor, é elo publico. Com estes immuclaveis prin· 
cipio~ á vista, e elos quaes por caracter, por dever e por honra nos não podemos 
apartar, expomos com simplicidade, ingenuidade e clareza todos os passos que se 
4eram ·desde o intentado ataque até á r etirada, ou tempor:aria clesistencia ela em· 
preza. Com conhecimento pratico elo paiz, desCl·evemos topographicamente todos 
os legares, muito principalmente quando offerecemos um como projecto ele novo 
acommettimento, porque é ela hom·a nacional que se prosiga na mesma empreza, 
pois tem sobxe nós fixos seus olhos o munclo inteiro. Nós não sustentaríamos o 
caracter ele imparcialidade que inculcâmos, se louvassemos ou vituperassemos os 
sujeitos; deixemos ás suas acções esta melindrosa funcção, porque nos são· es
condidos (nem os inclagâmos) os motivos políticos, ou as instmcções que os d~
terminaram. Nós contâmos, o publico ajuiza. Permittimo-nos n'esta advertenc!'a 
algumas reflexões sobre o estado e círcumstancias elos rebeldes, em que não po
demos deixar ele reconhecer a infiuencia estrangeira. Ainda, que sejam iclenticos 
os princípios ela sHa conclucta, não eram· p1:oporcionaclos os meios ele a sustenta.r. 
Têem formado ele diversos retalhos um corpo e um corpo poderoso, que devia sus
tentar-se e defender-se; para uma e outra cousa não bastavam os recm·sos da 
ilha, ainda que quarenta mil habitantes inermes e pacíficos tenham sido despoja
dos de tudo, sofl'l'cnclo directas .contribuições ou capitações ; era preciso que de 
outras mãos lhes viesse o sustento; mais de tres . mil solclados não servem. selll 
soldo, e est;:ts são as munições -de bôca e as ele guerra? De fóra lhes foi trazido 
o que elles não podiam ter. Polvora, balas, m·tilhería, tecla a qualidade de pe
trechos ele guerra, tudo o que era inclispensavel para uma vigorosa clefensa, elles 
conservam em abundancia. Como pocleriam elles conservar-se n'este estado, con
sumiçlo como está o dinheiro ela ilha, se de uni paiz estranho, que tarnto inte
r esse mostra ter nas revoluções alheias, lhes não fosse tudo subministrado? O xe· 
meclio cl'este grande mal não podia ser outi·o mais que um regular e apertaclissilllO 
bloqueio, porque se a alternativa elas estações o não permitte, as embarcações que 
lhes conduzem tantos sustentaculos ela rebellião não são ele outra natureza; esta~ 
podem e as outras não poderão? São muito obvias e muito naturaes estas re:fle· 
xões! E nos persuadimos que serão as elo publico imparcial q~1anclo l'ançar ~s 
olhos sobre o escripto que lhe offerecemos. Juntâmos algLuuas notas inclispensave1s 
para a cabal intelligencia de alg1ms passos ela presente circumstanciacla relação, 
porq1~e de outra maneira não podíamos constituir os nossos leitores no estado de 
perfeito conhec\mento elas acções que parecem inexplicaveis. Pelo que perte~ce 
ás peças e documentos justificativos, estamos promptos para produzir, se premso 
for, a S"Jla legal authenticiclacle . 

. ~omos escrupulosos em não querer escrever por. extenso os nomes de algt~S 
SUJ eitos, porq_ue p~stos nas mãos de seus implacaveis inimigos, compromettena.
mos a sua extstenma; mas se a Proviclencia coroar os nossos esforço s, o seu hon
rado nome apparecerá, como eleve, para merecer :1 estima e respeito ele todos os 
bons poTtuguezes. 

Quadro descriptivo · 

As forças navaes ela expedição compunham-se ele uma nau, tres fragatas, dnas 
corv~tas, tres brigues, uma escuna· e doze ,transportes; a força ela clivisão e:xpe-
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dicionaria, debaixo elo commanclo elo coronel José Antonio de Á!àeveclo Lemos, era 
de duas .mil novecentas oitenta e oito praças, dos corpos seg'uintes : 

Artífices engenheiros .. . ......................................... . 
~rtilheria n. os 1 e 3 ..... · . . . .. .... ... . ................... '. · · · · · · · · 

C
açadores n . 0 1 . '· .. ....... ..... ........ .. .. . ..... .. .. .... . ·· · · · · · d . 

P
aça ores n . 0 11 ........... . . . . ....... . · .... .. . .. . .. · . · · · · · · · · · · · 
rll.nei 0 l• ll N a ' 0 0 

,' 0 o S ro 11ata 1ao o 1egunento de mfanteua n. 1 .. .. ... . .... ....... . 

D
egundo batalhão do regimento de infanteria n . 0 7 .. ... . , ......... ..... . 
uas c h' d · ~ · f' · o 1" 

0 
ompan 1as o r eg1mc:mto cte m antena n. ..> •••••••••••••••••••• 

l.;)eg·tu d b t li N l ·· d · f · 0 16 p . 1. o a a uto c o regimento e m antena n . ) ... : . . ....... .. .. .. . 
iJ.'Imeu·o batalhfio· do regimento de infanteria n. 0 20 ..... .... . . . . ..... . 

32 
284 
446 
244 
663 
399 
137 
415 
368 

. Alem das praças acima · mencionadas tam bem havia algumas peÇas ele campa
~ha .com seus obt1zes e um grosso trem de artilheria pesada, pro,Yido em abun
c auc~a de todo o necessario . 

l!'orç•t rcboltle 

A força dos rebeldes na ilha Terceira, e que havia a combater, segundo as 
'melhores e mais acreditadas noticias, eram mai~ de tres mil infantes, um gra,nde 
Parque de artilheria de campanha e um pequeno esquadrão de cavallaria. . 

Pontos <lo <lesembnrquc 

Os pontos susceptíveis de desembarque qci.e ha na dita ilha '.I'eraeira, e em al
gum dos quaês .a expeclição necessariamente clevia tentar o seu desembarque, são 
a @este da cidacle de Angra, Porto das Cinco Ribeiras e S . Matheus; o primeir0 
a 10 e o segundo a 3 milhas ,clista,ntes, pouco mais ou menos~ da c1i~a cidade. Os 
que estão a leste d' ella sFio Porto Judeu, Casa ela Salga, Porto Martim e villa da 
Praia; o primeiro a, 3, o segunclo a 5 1 o terceiro a 11 e o quarto a 15 milhas 
a~astados ela mesma cidade; todos estes portos (á excepção elo ultimo, que está 
'Vlrado a leste) estão situados ao sul ela ilha, e todos elles, e cada um de per ~i, 
offerecem tantas clifficuldacles púa n'elles se desembarcar sem licença de sem1 de
fensores, que por serem ele muitos conhecidas, não merecem que nos demoremos 
em as particularisar. O ultimo, porém, que é a villa da Praia, é innegavelmente, 
e co~f0rme a opinião elos melhores entendeclores, aquelle que offerece melhor com
:tnod1clacle para um desembarque . Esta 'Villa está situada em uma planicie ou valle 
llas margens do mar, bordada de um areial em que, desde a ponta da Baixa Grande 
até á ela :Nialmerenda, se contam 3 milh,as, poclenclo em quasi toda esta extensão 
ap6rtar pequenas embarcações sem mwior clifficulclacle ; e na mesma bahia, ~rmito 
ro-ximp .a terra, tamben:i. pócle fundear um granel~ n~unero d~ e~barcações ele alto 
l (i)rdo e é o ponto ele eles embarque, que ha na chta !lha, maJ.s cltstante d0 c as tello 
c e S. João Ba].Jtista, onde os r ebeldes se apoiam e têem os seus recursos. 

PrlnciJliO tlrrs OJlcrnçõcs 
' 

No dia 17 de maio lançaram ancora no porto de Ponta Delgada a na,u D. João VI 
e a fragata Pe1·ela> indo ele Lisboa em doze dias ele viagem, trazendo a seu bordo 
Uma companhia de ·caçadores n . 0 11 e o primeiro batalhão do r'egimento E. . 0 20, l n,o dia 19, depois ele lançarem em terra: as tropas que transportavam, se fizeram 
c e vé[a para formarem o bloqueio da ilha T erceira. · 
·11: A dita. nau e mais.' navios .ele guerra s: demoraram em fazer o bloqueio da 
1 la T erceua até ao d1a 6 ele JUlho, em CUJO espaço de tempo o chefe de esqua
dra aprisionotl varias embarcaç.ões qu:e viuhaw ela Inglaternu, com encomtnendas 
e cartas para os rebeldes, Q bem assim se apoclerou ele outras, que' elo porto ele 
Angra tentavam saír com con'esponclencias elos mesmos rebeldes para seus agentes 
na Inglaterra. N'esta occasião passaram para bordo da nau alguns :filhos elo paiz, 
na qual já se achavam outros vindos . do Fa,ial, para oncle sEJ tinham acolhido, 
ql~ando fugiram ela ilha Tm·ceira no 1. 0 de maio, e ele quem houvemos por es
?r:pto o relaiiorio jtmto por copia, documento n . 0 1. P elo que clepozeram estes su
Jeitos e das correspondencias apprehenc1ic1as, foi o chefe ele esquadra suffici.ente-
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mente instruido do estado e attitucle dos r ebelcles, no que respeita ao interior· dó 
paiz i, assim como é de crer o devia estar das suas fortificaçõ es, nos lJontos ele 
desembarque, pelos reconhecimentos que para isso havia ter feito com as suas· 
embarcacões em tantos dias ele cruzeü·o 2• 

N'esta mesma epoeha J ... escreveu ao chefe ele esquadra a carta por copia., 
clocumento n. 0 2~ remettendo-lhe a que se junta, documento n. 0 3, com os quesitos 
emitticlos no documento n. 0 4; ao que o chefe depois r espondeu, documento R. 

0 5, 
com a resposta, officio n. 0 6 3• 

No clia 7 de julho a dita nau e fragHta, Tegressanclo elo bloqueio ela Terceir~, 
fundearam em S . lYiigLlel, a esperaT n' este ·porto o resto ela expedição, que dev1a 
sair de Lisboa no dia 16 de j tlnho, e cuja ordem para isto. r ecebeu mesmo defronte 
de Angra pelo bPigue Treze de Jl!l.aio. ' 

Logo que a nau funcleo.u, o coronel.Lemos, commanclante das tropas ela ex
pedição, procurou conferenciar com o chefe de esquadra, para adóptarem os me
lhores e mais convenientes me~os ele atacar a dita ilha Terceira e pôr em tena. as 
tropas r eaes i nas quaes conferencias o mesmo chefe lhe asseverava a debilidade 
dos rebeldes e o terror panico ele que estes estavam possuídos, pelo apuro em 
que os tinha posto com o apertado bloqueio que lhe tinha feito, e o C!J.Uanto era 
facil o desembarque em qualquer ponto que se tentasse fazer~ . E relatando mais 
o dito chefe alguma causa elo seu plano ele rutaque, disse-lhe que vinte e sete bar
quetas estavam promptas nas outras ilhas , as quaes ti'nham sufficiente capaciclacle 
para accommoclarem · quasi to ela a tropa ela expedição ; que as havia ele dividir em 
tres divisões , e pôr na sua frente algUmas barcas canhoneiras, que para esse mesmo 
fim tambem tinha mandado arrrunjar, com p fogo elas quaes e rlas suas embarca
ções ele guerra faria afastar das praias do desembarque as tropas rebelcles, dando 
segura occasião e tempo para desembarcarem e se metterem em ordem as tropas 
r ealistas . E sendo-lhe observado pelo dito coronel que o inimigo era consideravel
mente forte na arma de artilheria, da qual fazendo conveniente uso podia incorn
moclar as ~ropas realistas, no momento em que pretendessem ganhar terren0, 
av.ançando pelo paiz, colloca,nclo-se fúra do alcance dos vasos ele guerra, vindo 
então a ser inclispensavel o prompto uso ela: nossa artilheria de campanha, para re
bater, o fogo elos contrarias, respondeu que para conclucção ela dita artilheria man
dava construir uma jangada, que não só concluziria eom segurança algum91-s peças, 
com a primeira tropa que fosse a terra para desembarcar, mas que até da mesma 
jangada poderia fazer fogo s-e preciso foss e 5. 

Chegada que foi a esquadra ele Lisboa com o resto ela expedição, fundeou fi
nalmente · em Ponta D elgada no dia 19 ele julho i e na tarde do dia 26 se fez 
de vela em demanda ela ilha Terceira, que se avistou no dia 29,, demoran
do-se alguns dias nos mares cl'aquella ilha, para r eceber as barquetas e canho
n eiras, que deviam chegar elas outras ilhas, as quaes só se reuniram rio dia 10 
ele agosto 6. 

A esquadra vinda de Lisboa não podia trazer as barquetas ou lanchas, en1 
que a infanteria deveria fazer o desembarque. O coronel Lemos, prevenindo esta 
falta, as tinha r equisitado n0s primeiros clias de mruio ao vice-almirante Preg~, 
exigindo que ellas se conservassem r eunidas na ilha ele S. lYiiguel (IJonto clestl~ 
nado ~Jara a reunião ele todas as tropas) , para cl'ali acomparnharem a esquadra a 
Terceu·a, a cuja requisição o vice-al~rante se r ecusou, isto é, o ser a illia de 

1 Veja-se a proclamação do mesmo chefe de esquaclra, c1atac1à ele 17 de junho de 1829, que 
está a pag. 338 cl'este tomo. 

. 
2 Custa a crer, ma~ é certo, que t aes reconhecimentos se não fizeram. (Notct do aucto1·, as-

s%m como cts nove que se lhes se_qltem.J · 
3 E sta cor.rcsponclencia foi aberta pela mão elo chefe ele esquaéb:a que ficou com o oúginal 

e só deu copia cl'ella. ' 
4 Admira esta linguagem elo chefe ele esqua.cha quallClo · alem das noticias verbaes já pos-

suía o documento n.o 6, cuja leitura rccommenclâm
1
os. ' ' 

. " Consta-n?s guc esta jangada ele facto se construíra na ilha ele S. Miguel; por6m ella n~0 
apparece.~ no cha do combate, nem alguma outra. causa que tivesse gcito ele conduzir a artilhena 
na occasHLO opportuua. . . 

6 Das prome~tid~s ca.nhoneiras só apparccer3im duas on tres, tão clefeituosamellte construi
elas, que por ser mutll o seu uso bem se podiam clispensaT. 

'. 
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S. Ivliguel quem fornecesse es tes ba.rcos i, porém dizendo c1ue as mandaria aprom
ptar nas outras ilhas; á vista do que o dito coronel insistiu que estivessem prom-

. ptas na ilha de S. Jorge, por ser o ponto mais proximo á Tm:ceira, de modo que, 
quando a esquadra as precisasse, as achasse promptas e reunidas, e não demorar 
as suas operaç0es por este respeito, o que assim se prometteu fazer e se não 
ctunpriu, como depois se viu na pratica. Tambem se r equisitaram parelhas para. 
l)t:x:arem a artilheria ele campanha., as quaes deviam ser havidas elos ricos pro
pne_tarios de Ponta Delgada, onde ha gr:;vncle numero cl'ellas, e os navios que as 
dev1am conduzir· estavam ftmdeados no porto·, e por isso n 'elles se clevia fazer 
sem demora as accommoclações para este fim . Algumas outras cousas necessarias 
á"' expedição tambem se tinham requisitado muito a tempo e com muita antecipa
çao, para que tudo estivesse prompto; porém, obrando-se em sentido contrario, . a 
esquadra teve ele demorar-se oito dias em S . Miguel, quanclo só bastavam dois ou 
tres i tambem as embarcações pequenas, que deviam ir ás outras ilhas busca.r as 
barquetas e o destacamento de n . 0 1, que estava na ilha do Faial, não fazendo 
Pa;·fie ela esquadra, que acabava de dar ftmdo chegando de Lisboa, podiam ter 
8~1clo sem demora n 'esta cliligenciru ; porém, não aconteceu assim e só partiram 
Ctnco ou seis dias depois da esquadra fundear, e não achando as barquetas reuni
d~s em mn ponto, como se tinha r ecommendado, tiveram de as mendigar pelos 
chfferentes portos elas outras ilhas, consumindo o tempo que decorreu até ao dia 
~O ele agosto. A tudõ isto acresce que o numero elas barquetas, que a final se 
Jl.~ntou á esquadra, era muito menor ao numero de vinte e sete, .e muito mal ser
·v1clas ele remos e remadores, ,no que se devia ter posto a maior attenção, não po
dendo ele certo as ditas barquetas accommoclar mais que oitocentos homens, pouco 
1llais . ou menos. Parece que tuclo á porfia concorria para se demorar o que não se 
podia evitar que :se :fizesse, mallogra.ndo-se uma empreza de tanta transcenclenda 
para a nação. · 

Na manhã elo dia 9 ele agosto o coronel L em0s , o tenente coronel Azereclo e 
J · · . foram convidados para passarem a, bordo da nau chefe e ali, pelo vice-almirante 
Pr~go e chefe ele esquaclra Rosa, se pozeram em quest~to os seguintes quesitos: 
Prnueiro, se a ilha devia ser atacada em um só ou mais pontos; segunclo, qual 
era o ponto que se devia escolher para ser atacado i terceiro, se, decidido o ataque 
em um só ponto, convinha que uma J110rção ele embarcações ela esquadra fizesse 
llJ.U. ataque falso n 'outro ponto e qual devia ser escolhido para isso. 

D ecidiu-se, quanto ao primeiro e segundo qt1esitos, que o ataque se fizesse em 
11l.U. só ponto e com todas as forças, porquanto, sendo as dos r ebeldes superiores 
á_s nossas, }JOr nenhum modo cop,vinha di viclil-as, para as não expor a serem ba
tidas em detalhe, e que o ponto elo ataque fosse o Ca.b0 da Praia, isto é, entre 0 
forte clB. S. Jorge e o de Santa Catharina, sendo este· o local mais plano e cles
a.ffi:ontaclo que ha Bm tocla a ilha para um desembarque, e aonde, cruzando-se va
rJas estradas, as tro1Jas r ealistas ,. depois de clesembarcadas, se podiam desenvolve'!.' 
por alguma.s cl 'ellas á vista elos movimentos elos r ebeldes e da r esistencia que es
tes ap1·esentassem, podendo ma.rchar sobre a cidade pelo caminho que vae á villa 
de S. Sebastião, ou, subindo a serra elo Cume, entrar na estrada r eal, ou, finalmente, 
oc_cupm·em a villa da .Praia, como se julgasse mais conveniente; obtendo-se, alem 
chsto, pelo clesembarqtle n'este ponto, a importantíssima vantagem ele ficarem as 
~ropas reaes eollocadas sobre a retaguarda elo :B anco direito das baterias elos re-

elcles e a m,ui ~urta distancia d 'ellas ; que n 'este caso forçosamente as devia 
abamd.onai:, deixando-nos o passo livre em toda a exteúsã0 elo areial da Praia, 
para aportarem as nossas lanchas ; e é n'este mesmo sitio até á ponta ela Mal
~erencla que aconselham o desembarque os dois dignos e r espeitaveis auctores 

as duas memorias ele que ex:trahimos as citações jnntas, documentos n . os 7 e 8, 
as quaes pelo coronel L emos foram apresentadas n'este conselho 2. 

d 1 Est~ ilha só por si podia ministrar-nos barcos para de uma só vez levar em a terra mais 
l ~ tres mll homens; porém, nós ignorâmos o motivo por que o vice-almirante quiz privar os ha 
Jita~tes d'esta ilha de prestarem a sua magestade e :í. nação po1·tttgueza um tão relevante serviço. 

f.u 2 Esta era a op1Jortuna occasião do vice-almirante Prego e do chefe de esquadra Rosa r e-
tarem os ponderados motivos para o desembarque no ponto escolhido e no que_flcpois se es-
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. :b oram chamatlos os praticas marítimos, aos quaes, indicando-se-lhes o ponto 
designado para o desembarque, disseram não ter ali logar por ser o fundo ele pe
dra aonde se perderiam as amarras elas embarcações que fundeassem, . exponclo 
a1gumas outras difficulclades c1ue, attendidas peJo vice-almi..ra.nte e chefe de es
quadra, se decidiu não dever ser ali o ataque, abrinclo-se mão de todas as vanta
gens que nos podiam resultar de fazer o desembarque em um tal sitio, até mesn:o 
por estarmos convencidos que era o que menos guarnecido estava de artilher~::t 
inimiga, assentanclo-se, a :final, que o desembarque se fizesse entre a villa ela Prrua 
e a ponta da Malmerenda, e que as tropas desembarcaclas deviam immediata
mente occupar a serra de S . Thiago, a qual estavamos certos não ter fortificação 
alguma (como depois se viu) i atr~vessar esta serra até ao logar elas Lages (aldei.a 
situada 1 legua ao norte ela Pram), e volteanclo, com este interessante movl
mento as fortificações construídas pelos rebeldes, tanto no Pico do Celleiro, corno 
na villa ela Praia, que effeituaclo este movimento as deviam abandonar, r etirando-se 
para a cidade para não serem envolvidos . 

Quanto ao terceiro quesito assentou-se que se fizesse um ataque falso no Porto 
Jucleu, por ser este o logar onde era ma:is conveniente fazel-o, e que mai s re
ceios podia cansa1: ao inimigo, para não deixar cortar a sua r etaguarda e a com
municaçã.o com Angra, o que era mui facil se realmente ~1m corpo de tropas des
embarcasse n'este sitio 1. 

N'este mesmo conselho se propoz ao vice-almirante e ao chefe ele esquadra o 
mandar -se á ten;n. um proprio saber noticias dos reb elcles 7 c para miljo serviço se 
tinha offerecido um :filho elo paiz. Cinc.oenta dias se tinham passaclo que tínhamos 
recebido as ultimas ; o conde de Villa Flor, rompendo o bloqueio em uma esetma 
jnglcza, tinha desembarcado na Praia depois do dia 21 ele jtmho; e tendo decor
rido tanto tempo com a chegada cl'este suj eito podiam as cousas ter soffriclo grancle 
alteração a todos os respeitos, e tudo convinha saber. Porém s. ex .as não quize
ram annuir a isso . N'este mesmo conselho o vice-almirante Prego apresentou uma 
car ta regia ele sua magestade, na qual lhe ordenava acompanhasse a expedição á. 
Terceira, devendo ser ouvido e ter voto em todas as suas operações. 

Finalmente amanheceu o dia 11 ele agosto, e ao raiar o dia a esquadra se 
achou em m~IÍ curta cli t~ tancia da terra, quasi defronte ela ponta ela Serreta, 12 
milhas a oeste ela cidade de Angra, c com vento sudoeste corremos a costa., pas
sando defronte de Angra, e a pouca distancia cl'ella; e quando eram oito horas, 
pouco mais ou menos, atravessámos entre esta cidade e o ilhéu das Cabras, para 
se darem algumas superfl.uas providencias, pois que i·udo se devia ter pre>enido 
antes (pois para tudo houve tempo, e tempo de mais), não em esta a occasifio, 
nem o 1ogar proprio para cons1mlir o tempo, que era tão precioso. O inimigo nos 

(. obser vava muito de perto, e os seus telegraphos incessantemente trabalhavam; 
olle, tendo observado que nós tínhamos corrido a costa desde a ponta ele oeste, 
c para onde já não podiamos voltar, por causa do vento que soprava d'aquella 
bancla, venclo-nos ali atravessados, fazendo disposições que lhe deviam ser occul
tas, b em devia comprchender que ía ser aüLcado, e em que ponto, e por isso dis
por todas as suas forças para n'clle nos r eceb er , como de facto nós assim o 
conhecemos bem a nosso pezar, sem podermos remediar um tão grande mal. Ve· 
lejou-se sobre a villa da Praia, c ás onze horas e meia a esquadra f1mcleon 
n'aquella bahia, collocando-se do seguinte modo: as fragatas Amazona~ Diana e 
PM"ola em uma linha desde o forte ele Santa .Catharina, para a banda da villa, a 
nau bem defronte cl'esta, as outras embarcações ele guerra entre a nau e-a ponte 
de leste, e os transpoxtes um pouco mais ao I)lar, e quasi fóra do alcance i as 

colheu, obstando á sua execução, muito mais se tinham concebido a idéa de que a t1·aição os 
attrahia áquelle logm·, para se não fazerem co-réus cl'cssa imaginada traiçiio, e não terem logar 
as sol~padas decla:mações que hoje vogam a r~speito do desastroso successo do dia 11, preten
dendo-se com maJ~Ifesta e escandalosa. cal um ma mcnoscabar a gloriosa reputação de que gosarn 
quarenta mil habitantes de serem fieis a seu legitimo rei, e cuja permanencia de sentimentos 
lhes tem custado tanto sangue e tantos sacrificios. 

1 Este ataque que se prometteu fazer, e que para nós era de tanta importsncia, não se poz 
em pnttica; clle necessariamente devia produz li· o effeito ele enfi:aqueccr os r cbelclcs no ponto 
,do ·verdadeiro ataqnc, obrignnclo-os a dividir-se. 
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clitas embarcaçõe~ assim postadas, cada nma ele per si fazia jogar a sua artilhería 
sobr€1 aquella das baterias dos r ebeldes que lhe ficava mais a geito . A linha ele 
defeza dos r ebeldes abrangia em fórma de meia lua todo o espaço que ha entre 
0 ~orte ele Santa Catharina e o elo Espírito Santo, fazendo ao toclo um numero ele 
se1~ ou sete baterias, por entre meio elas qtmes, e mui proximo ao mar, havia 
va,nos entrincheiramentos construiGlos de fachina e areia para a infa:m.teria; nã,o era, 
porém, em grande numero a artilheria que continham as baiel'Ías elos rebeldes . 

L?go que as nossas embarcações, entrando na bahia, se acharam a tiro, as 
baten as elos, r ebeldes romperam seu fogo contra· ellas com alg·uma actividade ; po
rém, sendo corresponcliclas, pouco a pouco afrouxou; e uma hora depois o forte 
do E spírito Santo e o que lhe :fica immediato foram abandonados, ficanclo o de 
Santa Catharina, a final, a fazer fogo com uma só peça e com grandes intervallos; 
mas o resto das baterias nunca foram aband.onadas, ,e sempre jogaram sobre as 
nos.sas embarcações, com mais ou menos actividacle. A uma hora da tarde, pouco 
ma1s ou menos, a nau chefe fez signal á esquadra ele ter conseguido vantagem 
sobre o inimigo; a esta mesma hora, com pouca differença, o tenente coronel José 
de Azet·edo Pinto (segtmâ.o commandante da expedição), <iJ.Ue se achava a bordo ela 
f~·agata Amazona com o coronel colillmanclante das tropa:s, e na qual embarcação 
ttnham seguido viagem ele S . Miguel para a T erceira, passou l:'t nau, com recom
menclação elo coronel commanclante palia receber ordens elo vice-almirante Prego 
e elo chefe de esquadra, a respeito do desembarque; pouco tempo depois a nau 
fe~ signal para desembarcarem os corpos de caçadores, os quaes com os grana
deiros· de 20, que a .nau transportava, principiaram a passar para as barquetas, e 
estas a. ::tjtmtarem-se perto elo forte elo Espírito Santo, em cuja operação clemo
ranclo-se aJgum temp0, o inimigo teve occasião de se prevenir, entendendo qual 
era o lagar por onde ía ser atacado; a este tempo j á uma columna ele infantúia 
r~beld.e se tinha movido elo Cabo ela Praia, atravessando a estrada para a baucla ela 
VÜla, deixando-se-nos ver ao passar pelo forte ele Saa1ta Catharina; outras tropas 
s~ observaram, que da banda da cidade ( desceiD.do pela estrada '€lo Cume), se cli
l'Igiam á mesma villa, e bem se pó de considerar que pouco tempo depois . todas 
as_ forças r ebeldes ali concentradas estavam em seus entrincheiramentos, dispostas 
a repellir qualquer aggressão. 

O coronel commanclante ela tropa, da embarcação em que se achava , não podia 
bem distinguir os entrincheiramentos em que se a1Joiava a infanteria rebelde, a 
maneira por que elles eram construidos, nem tão pouco saber se o fogo das nossas 
embarcações tinha feito ou podia fazer desdoj ar cl'ali os r ebeldes, o que só se 
Podia ver ela nau, por ser uma embarcação mais alta, e que mais proxima estava 
elos. ditos entrincheiramentos, construídos no ponto marcado para o desembarque. 
P~las noticias que o ' coronel tinha recebido ele terra sabia ela existencia <il'estas 
tnncheiras, porém de modo tal, que pouco podia. ajuizar a este respeito, porque 
<J.llem as clava, nem era engenheiro, nem se achava em circumstancias de as po
der ver. É innegavel, como a experiencia mostrou depois, que emquanto· a infan
teria r ebelde se acoutasse n 'aquelles entrincheiramentos, era absolutamente e até 
tellleraria a tentativa cl'ali desemba.rcar, e se o fogo elas nossas embarcações não 
:podia desalojar d'elles o inimigo, tambem se devia remmciar a empreza ele o ata
car n'aquelle sitio, para se não fazerem victimas inutilmente . 

. O coronel commandante, vendo o signal elo desembarque para as tropas li
gen·as? e que o seu immediato o tenent~ coronel Azeredo nada lhe participava ela 
c~mm1ssão em que tinha ido,. e que nã0 era chamado para se clarem as disposi
ÇQes paTa o des embarque, fez immediatamente passar á nau o seu ajudante ele 
Catnpo, a participar aos generaes que elle desejava ir ali para tratar sobre obje
ctos ele tanta impor tancia; porém, fazendo ele novo a nau si,gnal para desembar
carem todas as tropas, o coronel tambem fez passar aos barcos os granacleiros ele 
n.o 1, que estavam na sua fragata, e mettenelo-se em um escaler, se ia encami
nhando para o sitio onde se juntavam as bar€j_uetas, e então, sentindo-se fogo ele 
lllQs~ueteria, se observou que alguma infanteria, que tinha saltado em terra~ se 
enga;Jára com ó inimigo. 

O bravo e digno tenente coronel Azereclo (que tinha ido á nau) ou por. ordem 
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que pm'a isso r cceb.esse, ou impellido elo seu vatlor marcial, ou :finalmente movido 
de um z6lo ~trclente pelo bem elo serviço real, logo que vil.t algumas tropas nas 
ba.rquetas, com ellas foi aportar a umas pedras, junto ao forte elo Espírito Santo, 
e ali saltou com liDS quinhentos homens i e querendo avançar, subindo a rampa 
do forte, para occupar a altm·a., achou um estreito des:6.ladeiro e ele clifiicil ao
cesso, encostaclo á muralha elo forte, isto é, cl'aquclla que est~í virada para a banda 
elo poente, e por cl1jo sitio não podiam passar senão a um de frente i elle :final
mente, tentando vencer este clifficil obstacnlo, o conseguiu com alguns dos bravos 
officiaes e soldados que o seguiam. 

O inimigo, que até então se achava emboscado no seu entrincheiramento, a 
meio tiro ele pistola do forte, logo que viu jtmto ás muralhas cl'este os nossos sol
dados luctanclo com tan.tas difficuldacles, sem acharem terreno pa1·a se formarem, 
fazendo um fogo cruel e activissimo de mosqueteria, os matava e feria quasi im
plmemente i os soldados que ainda não tinham passado o cles:6.lacleiro e que esta
vam nas pedras do mar, vendo qlte os seus valentes officiaes e camaradas esta-
vam por terra, e que o fogo da canalha eta tão cerrado que os não cleixava ganhar 
terreno, principial·am a ceder, encostando~se ltns ~í, muralha elo forte, e encobrin
do-se outros por detraz d'cllc, debaixo ela rocha, e cl'entre elles houve alguns 
tão ousados e valorosos qtre a todo o cnsto procuraram trepar pela rocha, opera
ção esta ainda mais difficil que a primeira 1. 

O coronel Lemos, que se achava no seu escaler, como acima :fica dito, o fazia 
remar com toda a diligencia para o logar do con:llicto, animando tod~s as tr opas 
que encontmva nas barquetas, ordenando-lhes ao mesmo tempo que o seguissem, 
e chegando ao logat· onde a primeira infanteria tinha desembarcaclo, viu que al
glmS soldados de novo reembarcaclos se afastavam da praia nas barquetas, por 
não poderem supp01-tru: o fogo dos rebeldes, que mesmo nas barquetas os feria e 
matava, assim como aos r emadores . O coronel, então, com a maior cli.ligencia, 
1n·ocm•ou saltar em algum ponto ela costa; porém, vendo que a rocha por toda a 
parte era inaccessivel, desistiu d'esta empreza para tentaa: o atac1ue n'outro siti~; 
eram já cinco e meia horas ela tarde, e pouco tempo restava pa;ra o que se dev1a 
fazer em dia claro . 

O coronel t inha observado que alguma infanter ia rebelde, saída clã esquerda 
elo seu. entrincheiramentp, se tinha introduzido dentro do forte elo Espírito Sa.nto, 
e d'ali, á queima-roupa, feria os nossos solclaclos que estavam na rocha, mettidos 
enh·e as pedras, como inclefezos; outra porção ch inimigos, tendo ganhado a al
tura, não só fazia fogo aos nossos, mas até arrojava sobre elles enormes pecb-as, 
á vista do que o COl'onel (apesar de tantas cl ifficulclades existentes) j ulgou ele lU'
gente necess idade tentar um novo ataque á esquerda do primeiro e ptoximo á 
villa, não só para ver se d'ella desa lojava os rebeldes, mas até pru.·a salvar os 
nossos bravos que estavam na rocha i elle, cliviclindo os officiaes de seu estado 
maior em cliffercntes cscaleres, ordenou-lhes :fizessem reunir junto á nau todas as 
barqnctas que encontrassem com tropa, emquanto elle pessoalmente se empenhava 
em fazer um igual serviço, em cuj a occaóíião, an•oj anclo-se aos maiol'es pe1·igos, 
fez um generoso abandono da sua vida no serviço elo melhor elos reis . 

Já proximo á noite é que se pôde consegnir a juncção das barquetas no 
sitio indicado, c o coronel, posto na sua frente, as fez remar para terra. Os re
beldes, qne at6 este momento tinham conservado occulta a sua artilheria ele cam
panha, para não a expor ao fogo c1as nossas ombarcaçõ·es, apenas escureceu, a 
collocaram em bateria, e vendo-nos já prox.imos da Praia, principiaram a j ogar so
bre nós uma tão viva canhonada, que, não se podendo supportar, as barquetas re
maram para as embarcações e n'ellas clesembarca1•am a tropa .. Então o coronel, 
passando á nau, p ropoz aos gcneraes a renovação do ataqne para o clia seguinte, 

1 Se algumas ·barcas canhonei ras acompanhassem esta infanteria no seu dcsembarqu.c, es
tamos persuadidos que ellas com seu fogo fariam retirar os rebeldes, 'dando occasião a que se 
formassem as nossas tl:opas; porém as unicas trcs que havia no pessimo estado que dissemos, 
cl'ellas já não existiam duas, c a unica que restava, nem um só tiro fez n'esta oeeasião; os no.s: 
sos brigues de guerra talvez podessem bem remediar esta falta; porém este serviço só lhes fot 
destinado q\msi ao anoitecer r qua11C1o o mal j á não t il1l1a l'emcdio. 
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ao que elles nito anuuiram, allegando a avarta elas embarcações e o receio que ti 
nham ele que os rebeldes atirassem ~\: esquaclra com bala ardente -1 ; e pedindo o 
coronel que se manclass~m lanchas á rocha salva.r os nossos soldados, foi-lhes res-
pondido que estavam prisioneiros . · 

Ás oito horas da noite fez-se signal á esqnad,ra para picar as amarras e rapi
damente dar á véla, o que assim cumprido , ás onze horas ela noite toda a. es
quadra , se achou fóra da bahia. No dia 12, vendo o coronel que se consumia o 
tempo sem se congregar o conselho, instou por isso, até que a final se reuniram 
os commandantes elos corpos, e propondo-se novo ataque, o coronel lhes disse que 
se elles estavam promptos para levarem os seus soldados ao inimigo, elle os 
gt~iava, pondo-se na sua frente; porém, todos votaram pela negativa, e o vice-a~~ . 
m1rante Prego, fazenclo uso elas suas attribuições, fez clividir ~1 tropa ela exped1-· 
~ã? pelas differentes ilhas, mandanclo para cada uma cl'ellas. pequeno.numero , que 
e 1mpossivel contei-as em r espeito, pois q11e enviaram pára Lisboa os batalhões 
ele caçadores n. 0 1 e infanteria n . 0 16, principiando a dissolver-se a esquadra até 
o dia 16, em qne o resto dos navios naveg-aram para S . lVIiguel, vindo nós a per
cle.r na acçào do dia 11 quatrocentas setenta e tantas praças, incluindo vinte e 
sets officiaes . 

Documentos annexos 

E staclo dos r ebeldes : · N . • 1 

1. 0 T êem entrado na ilha Terceira em vasos inglezes e em uma galera vene
ziana mil e duzentos a mil e trezentos inimigos, dos quaes trezentos são of:Iiciaes 
de clifferentes armas. Têem organisado duas companhias ele soldados e officia.es ; 
soldaclos ela primeira linha clizem ser quatrocentos, os restantes são milicianos e 
voluntarios, em cujo numero entram alg uns estudantes ele Coimbra . 

2. 0 O batalhão 5 de caçadores está elevado ao pé da sua formação com re
crutas da ilha, sendo a maior parte da freg-uezia de Santa Barbara. Consta que 
o batalhão de artilheria tambem está augmentado . 

3.0 T êem apurado nos dois corpos ele milícias quatrocentos homens para com
pletar um corpo elo s emig-rados. 

· 4. 0 A companhia ele vohmtarios da ilha não tem excedido a sua forca a trinta 
homens. , 

'5. 0 O numero dos artilheiros de costa está muito augmentado . 
6. 0 Os emigraclos não foram aquartelados no castello. 
7; 0 Os commandantes dos batalhões de artilheria. e 5 de caçadores ainda são 

Noronha e Qhintino, supposto j á os terem querido mudar para officiaes superio
res, porém os soldados não querem. 

8. 0 Ha alguma emulação entre os emigrados e caçadores çlo 5. 0 batalhão. 
!!l .0 Na villa ela Praia estão aquartel::tclos setecentos a oitocentos emigrados, 

que guarnecem aquella villa e a ele S . SekLstião. 
10.0 Na vill.a ela Praia estão cluas peças de campanha, e outras duas ém S. Ma

theus. 
11.0 Todos os pf!.ssos estão cortados e os portos bem vigiados e guarnecídos; 

os portos de S. Matheus, Biscoutos, Villa Nova e Praia estão commanclados por 
officiaes superiores . 

12.0 Os fortes estão aincla ' desgtmrnecidos ele m·ti.lheria, porém preparam-se 
para os guarnecer e fortificar, . ' 

13.0 O castello ele S. Sebastião está bem fortificado . 
14.0 Os rebeldes têem um consicleravel parqt1e ele artilheria de campanha. 
15.0 Na tropa 'elos rebeldes ha receios ele serem vencidos . · 
16.0 Presume-se ser toda a força dos rebeldes tres mil homens . 

1 ·1 7. 0 Diocleciano L eão Cabreira foi demitticlo pelo governo e saíu da ilha, e 
presume-se foi substituído (segtmdo a opinião de uns) por seu irmão Sebastião, e 
outros dizem pelo c01~onel Antonio Pedro. 

18.0 Ha muita falta ele vinho na ilha. 
1 Os generaes disseram ao coronel que a decisão do segundo ataque se tomaria a final em 

'lllll conselho, que pal'a isso se havia congregar no dia seguinte. · 
~o 

·. 
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19.0 Entrou no cargo de corregedor o·desembargadOT Manuel José Meirelles 
Guerra, e em juiz da villa da Praia o bacharel João Silveira da Luz. 

20.0 Tê em os re1Jeldes armaclo para ir ás ilhas de S . Jorge e Pico düas em
barcações, que são o hiate 11·úm1,pho ela Inveja (capitão Thomaz da Costa Reis), 
e o brigue esctma I!'aialense (capitão José Jorge Ribeiro); estes chegaram .ha 
pouco de Lisboa com mtmições de bôca, e no ultimo fug·iu o coronel engenherro 
E usebio e mais dois officiaes de artilheria para a ilha Terceira. 

21.0 A escuna ingleza (capitão Chô) ainda contimí.a ao serviço elos rebeldes . 
No dia 3 de março houve inclulto para os presos · de culpas leves, excepto para 
mim, Almeida e Moniz. 

22. o A decisão geral dos povos é a mesma. 
23.0 Nos montes ha mtuta escassez de tr igo . 
N . B.- O original çl'este r elator io foi escripto pelo proprio ptmho ele Eustaqtúo 

Francisco de Andrade, tenente elo regimento de milícias da cidade ele Angra, que 
se achava na ilha elo Faial n-o 1. 0 de maio. 

N. 0 2 

In.mo e ex.m0 _sr.- Aincla que v . ex.a exteriormente tenha reconhecido as fo r
tificações que os rebeldes tenham construido nos portos da Terceira, comtudo não 
deixará ele ser conveniente, para o bom desempenho elo desembarque da expecli
ção, o sabermos algumas cousas elo interior elo paiz, e como J . .. J ... E . . . fi
lho da mesma ilha Terceira, e que agora vae n'este brigue, se me offereceu para; 
este serviço, parecendo-lhe a v . ex.a bem, o poderá mandar lançar em terra, pelo 
logar que elle indicar, recebendo-o depois no mesmo sitio á hora e dia que elle 
disser. A carta que elle leva é para J .. . ou J ... , mas no caso d'elle achar dif
ficuldnde em se commtmicar com algmn d'estes suj eitos, poderia então entregru· a 
mesma carta ao C ... e P ... , pessoa que eHe portaclor muito bem conhece, e bom 
seTia que qualquer d'estes tres suj eitos que indico, ou algum dos outros, que ver
balmente r ecommenclo ao dito E ... , viesse com elle para bordo ela nau, porque 
assim talvez fossem mais completos os nossos desejos . Não deixará de nos ser 
conveniente que este mesmo J ... J .. . E . . . e seus dois companheiros sejam 
conservados a borclo da nau ele v . ex. a, porque sendo bastantemente 1)raticos elos 
portos situados a oeste elo ll1onte Brazil, podem talvez ser-nos precisos . 

Deus guarde a v . ex.a Ponta Delgada, 13 ele junho ele 1 82~ .-Ill.mo e ex.mo 
sr. J<Osé Joaquim da Rosa Coelho.= J ... 

N.• 3 

· Carta escripta a J , . . e a J •.. -Amigos : - Qualquer de vocês, a quem 
esta primeiro for apresentacla, fará o favor ele me responder quanto antes, satis
fazendo aos quesitos emittielos no incluso, entregânclo sem demora a resposta ao 
portador para que elle volte 1)ara bordo sem demora. Cedo nos veremos, e terei 
o gosto ele os abraçar. 

Sou o seu affectuoso amigo=J . .. Ponta Delgada, 13 ele jmillo ele 1829 . 

N.• 4 

Quesitos que se pretendem saber : 
1. 0 Qual é exactamentc a força dos rebeldes em homens, -que estejam em ar

mas regularmente, e d'estes qual é o numero de soldados de linha que têem rece
bicl<;> de Inglaterra ele sele fever eiro . 

2.0 Qual é o numero ela sua artilheria ele campanha, se se preparam a fazer 
uso ele toda ella, em que sítios a têem, e o numero de bôcas ele fogo em cada mn. 

3 . 0 Qual é a natm·eza elas fortificações qu:e têem feito em todos os portos ela 
ilha, quantas peças têem em cada ponto, e qual é o seu calibre. 

4 . 0 Se o castello de S. Sebastião está artilhado, e se ha apparencias ele que
rerem clefenclel-o. 

5. 0 Se têem algumas fortificações no Pico Redondo, na Agualva, Cume da 
Praia e serra elo Facho. · 

6. 0 Se o castello de S . João Baptista est.á abastecido ele mantimentos pai·a 
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aturar um bloqueio, e quaes aquelles em que os rebeldes sentem maior es
cassez . 

Ponta Delg-ada, 13 de j tmho ele 1829 . 
N. B.- Refer e-se ao documento n .0 3 . 

N .0 5 

Iltmo sr. J . . . - Em r esposta ela carta de v . s .a de 13 elo corrente, que foi 
l~illra terra acompanhada de uma minha, e mais ele um papel incencliario (tal é o 
~tulo q:te na sua apparição lhe haviam ele dar, e com rasão, porque sendo obra 

e .marmheiro leva por força materia combustível), m~a copia r emetto ao meu 
arnrg-o L emos, e só para elle ver, porque a amisade convida a desculpar-me, 
~uanclo outros apenas para me faz er favor s·ó lhe darão duas gargalhadas; vae o 

ornem com a copia do que escreveu J . .. . , com Ol'cl em ele transmitti1· a y, s .n; 
~lle vae acompanhado de um mata r ebeldes, que com elle veiu de ternt, e que 
Íulgo v . s. a gostará de fallar com elle sem r eceio, não obstante ser elle o p1·ímeii·o 
fiomem que na minha vida t enho visto arreiaclo com coldres . E stimarei que v. s .a 

que tão satisfeito com o que diz J . .. quanto o clgve :ficar pda satisfação com 
c1ue s.ati sfe~ aos seus desejos, o que t em satisfação ele ser-·- De v . s .a-Camamcla 
e amrg-o =José J oaqttim dct Rosa Coelho .= 4 de julho ele 1829. 

·Aos ill.mos sr s. J . . . e J .. . faz seus resp eitosos comprimentos O chefe de es~ 
quadra commandante em chefe ela expedição aos Açores, José Joaquim da Rosa 
~_o~ll~o; r emette-lhes uma carta~ e faz-lhes para s.en governo o segui~te aviso : Uma, 
c lY1sao compQsta ele quatro mtl homens é clestmacla a O'l)erar hostJlmente contra 
08 rebeldes ela ilha Terceira; cl'estes, míl e quatrocentqs estão ha mnito na ilha 
de ~· Mig:uel, mil t enh0 disponíveis a bordo elos navi~s que achtalmente ~Lzem. blo
CillelO da rlha, a saber: uma nau, uma fmg·ata , um br igue, uma esctma e tun h1ate 1 
0 resto devia sair ele Lisboa até o dia 6 éto corrente, t~:ansp01:ta.do em tros frag-a
tas ele grande força, duas corvetas t dois bergantins e cínco charruas ; tucl<J aqui 
vem, e por momentos esper o a sua cheg'ada; . ntte oito embarcações que tenho 
~PIJ1·ehenc11clo umas e aprezado outras, têem caíclo em meu pocler co'l'l·esponc1encias 
l~ Ing-l?'telTa para a T erceira e vice-V'etsa; por esta se cleprehencle que ha muita 
ç tscordw, entre os oppressor es elos povos angrenses e cl 'aquella que lhe não vem 
~occorro O'l.l auxilio alg um; julgo, portanto, chegado o momento ele se c1everem fa~ 
~l' alguns esforços para clebellar essa facção desorganisaclora. Tenho' ar:mas, t e-

o munições, e tudo quanto é preciso para ser empregado, qtianclo o cliscernÍ-· 
rneuto e pruclencia ele v . s. as me indicar podem servir com bom exito; e se po1• 
desgraça nada se pócle faz01: antes ela approxirna.ção ela força, e v. s.35 sé não jul
~am seguros e se per suadem que ele b01'do el' est à nau po'Cl em melhor encaminhai' 
~s ~perações, eu lhes rogo que acompanhem, o J)Ol'tttclor à~é que eu t enha a satis~ 
tçao ele os r eceb er e abraçar. Remétto· ma<s esses papelmhos , qtte espm•o façanl! 

espwlhar. 
F.. Bordo ela nau D. J oão V.Z:, á· véla e á irista de Angra,. 17 ele junho ele 1829. · 
•osa Coelho. 

N .• 6 

Ao iJJ.mo e ex.mo sr·. José Joaquim ela Rasa Coelho, chefe ele esquadra: e com
lll~nd~nte em chefe a borcio ela ' nau D'. Joã() VI, á véla na ü•ente elo porto de An
~~i' d~ri~e J ... os protes tos elo mais humilcle subclito, e sinceros ag:Jtaclecime:tJ.:tos 
rui~ .clisttncta honra ele .s . . ex. a lhe fazer as participações constantes ela sn~ car ta 
si 881va, datada cl~ 17 ele JUnho cl? corrente anuo; au que tticlo· nunca O' abanw as- . 
cognaclo se1·á sobeJamente agracleC1c1o, .pela confiança que fez ela sua f1•aca pessoa, 
a lll.~ pela offerta que lhe faz elos ~av10s ele. smi bor~lo, e Ná que .em summa passa 
s responder, como entende ser ma1s convemente á s1tt1açao e cr1se actna:l em que 
ge acha to·cla esta ilha, fazendo à maior·par,te integ:rante cl'està stta resposta 0s arti
;:. ~ue ~nclu:sos r·emetto a V'. e:JI1. a •. par à cl ' elles· faz e't' o uso qtie lhe aonvier, e po;· 

11 
tce fazer chegar á ilha ele S . M1guel a J ... , ele quem ent a carta que v. ex.· 

11
1e .ren.1etteu com uns quesitos, a que assi'Jn responclo. Tocla esta ilha se acha guar-
ectcla ele um corclão ele tropa, e este mais gl.'osso nos lJoutos ela sua melhor en~ 
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trada, Prr.ia· e S . Matheus1 como nos sobreditos artigos levo expenelielo, pelo que 
me não é praticavel reunião ele gente de qualidade alguma para favorecer o eles
embarque elas forças da esquadra, nem t ã:o pouco r eceber as munições de guerra 
que v . ex.3 offerece, sem que debàixo do fogo dos navios se rompa um desem
barque, cuja força maior seja ele artilheria para cobrir as retmiões que me forem 
possível fazer n'esse momento, e arma.l-as elas offerecidas armas, porque nos achã
mos no estado o mais inerme _que .se póde imaginar para um tal fim ; e por isso 
ine determino a :ficar aqui, apesar dos IJerigos de viela que de noite e ele dia me 
roc1eiam

1 
e por me per suadir que talve-z aqui possa ser mais util á causa do nosso 

augusto mona.rcha o senhor D. Miguel I. 
D eus .guarde a v. ex. a por largos e dilatados anno s para remeelio elas elesgTa

ças el'esta ilha, felicidade e ventura nossa. 
De v. ex . a~ humilde subdito=J ... =A'Dgra, 21 de junl10 de 1829. 

Resposta aos quesito-s r ecebiclos. - Primeiro que tudo cumpre declarar c.om 
franqueza que não podemos satisfazer com exactidão rigorosa á maim· parte dos 
mesmos -artigos, como -sinceramente clesej avamos 1 e ele nós tão sabiamente se exige, 
porque o desespero elos rebeldes tem empregado a mais horrorosa espionagem, de 
maneil·a ·que por suspeitas multiplicam prisões1 e por leves inclicios barbaramente 
fuzila:m ~té paizanos, e t êem passado ordem IJara ser fuzilada toda a pessoa que 
das fo rç'as do bloqneiü ousa•r entrar n 'este desgraçado paiz, ele qualquer conclição 
ou estado que elle s~ja; comtudo, por-ém, daremos uma idéa, se não exacta, ao 
menos a mais approximada elas força;s 1 de ·di.sciplina e numero em que lJresente
mente se acham os nossos tyrannos e crueis oppressoref. 

1. 0 A forç-a dos r ebeldes com ·a gente vinela ele Inglaterra, com os recruta
meu tos feitos 1 •e que ainda continuam n 'esta ilha, :n:i·onta collectivamente a tres mil 
homens para mais, que não para menos ; ·esta; força comprehende tres batalhões 
escassos de forga !regular, i sto é, o batalhão 5 de ·caçadores, o batalhão proviso
rio dos o:ffici aes vindos de I11glaterra, com algumas praças dos corpos contingen
tes, .o batalhão ele aTti1heria da terra , que tem poucos soldados veteranos . . 

· 2 . 0 Aos sobreditos corpos se ággregam. o batalhão ele voluntarios vindo d e In
glatena, que monta a seiscentas para set-ecentas praças, ·que se conserva em eles
tacamento fixo na villa da Praia, e o batalhruo de voluntarios .da mesma t erra, que 
quando muito })Óde contar cento e cincoenta praças. Esta força tem tido algum 
exercício ·da :arma de infanteria, porém consta-nos que na parte ela subordinação 
nada tem ga.n.hado ; mas é força tocla compromettida e que se jul.ga sem tábNa de 
sal vaç.:1:o . 

3. 0 Estas fo·rças •a:ctualmente guarnecem mixta:s com a,s <lo batalh-ão õ :o cas
tello ele .S. J·o'ão Baptista, Poi·to Judeu, vilJ.a de S. Sebastião, Praia, porto dos 
Biscoutos1 Villa Nova, S . Matheus e Santa Barbara; finalmente fm~mam o ·corclã0 
ela costa ela ilha mais grosso no ponto ele S . M-atheus e Pil:aia. 

4. 0 O castello acha-se .guarnecido ele artilheria, porém não sabemos exacta
n'l.ente o numero das bôcas de fogo, n em seu ·calibre ; c.omtüclo, sabemos que tem 
-clnas peças do 48 unicalnenfe, algumas ·de 18 , e qu-e toda a sua artilhexia, a que 
consiclm;âi:nos melhor, é a que veiu este anno de Inglaterra, cujo numero ignorá
mos, porém sabemos ·qne. não é grande . O ponto em que tem empregado maior 
fortificação é a ponta de Santo Antonio, com t;res ordens ele bateria-s de terra e 
madeiras, por suspeitarem por ali al-gum desembarque . 

. 5. 0 Existe no Ponto Judeu, Pra:i.a e S. Matheus algmrna artilheria, porém 
~mto pouca, e -~ão teli!- e_m pon~o nenhum braços proprios para similhante arm~; 
·n esta parte estao fmqmssimos, porque nem soMados nem chefes· só t êem um Lwz 
Manuel, bem conhecido a todos os ;respeitos, e lrm ~apitão ele fó:t:a, ele alcnnha V a
lm·ino, que proclamam o granc~e chefe n'•esta arma. 

6.0 No Pico Redondo não têem fortificação alguma, n em na A.gualva presente
mente; t êem um pequ~no parque de artilheria volante na Praia, que occasional
mente roda até S . Sebastião; tambem não sabemos •ex:actamente o seu ca.libre, 
porém só podemos obsell.'var que em tudo é muito p~queno; :e têem outro aqui na 
cidade comparativamente em tuclo maior áquelle, e que roda até S . Matl1eus nas 

' o 
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occasionaes, tirado por bestas que têem ensinado e continuam a· ensinar a manobra; 
porquanto têem chamado a si todas -as bestas da ilha, que nem cavallo se póde ser 
n'esta infeliz terra. No Pico do Celleiro têem uma trincheira, e na serra do Facho 
n~cla. têem, só nos Biscoutos têem uma peça ·de calibre 12, e no porto das Cinco 
Ribeuas não têem nada, só tapanum o portão de pedra e cal. 

7.o O castello de S. Sebastião, pela tactica do. Cabreira, que era r ecolher ao 
castello ele ·S. João Baptista toda a artilher:ia de costa por falta de forças, foi 
apeado da artill1eria que então tinha, e agora algumas peças para elle tornaram 
a levar, porém não inculcam projectos. de defendei-o até ::í hora presente. 

8. 0 Tambem apparece toda- a probabiliclade-.de terem abandonado o. projecto. 
de s.e fecharem no ca~tello de. S. João Baptista, porque se desfizeram de toda a 
quahdade de mantimentos que n' elle tinham recolhido; e não tratam de chamar 1 

á praça mantimentos algtms até ao· momento lJresente, e por consequencia sendo 
posto em sitio- fol'mal, e sem demora, não se pó de sustentar por clias, po11que a 
p1•aça não tem agua nativa para isso. 

9.0 Pm· algumas apparencias e vozes vagas dos. rebeldes , es tamos persuadidos 
que , o seu plano é não se fecharem no castello, nem perderem muitas forç,as ao 
desemb.arque, mas. sim reunirem-se no interior do paiz e baterem-.se em campa
n~a aberta, posto que têem feito trincheiras nas baliias da Praia, S. Matheus, até 
ao . Negrito; outro sim podemo s dizer que o genero de maior escassez que sente o 
P3ilz é de vinho, porém que a colheita futura promette grande abtmdancia, e que 
~endo o paiz fertilnos generos ele primeira necessidade, mmca por meio da fome 
J~mais se ·poderão r ender os rebeldes de similhante na_tureza; sentem sim muita 
falta ele numeraria, porém têem-se voltado ao fabrico ao papel, aos sinos e a al. 
@tumas peças velhas ele bronze, é ás pratas das igrejas, com que se pretendem sus.-
tentar por muito e muito tmhpo. · 

Nós não temos talentos militares, nem experiencia da guerra, e assim pouco
ou nada pócle influir nas circumstancias actuaes cl 'este paiz a nossa particular opi- . 
nião, que só vamos declarar pelos sentimentos de :ficlelidacle que proféssfLmos á 
cansa da nação portvgueza e elo nosso augusto monarcha o senhor D. Miguel I; 
e que em tudo e por tudo submettemos ao saber, valor e ex:periencia elos chefes 
encarregados do r esgate cl 'esta ilha. De tudo quanto fica dito nos artigos acimtt 
expostos com a brevidade e cautela que nos foi possível, se deprehende que a arma 

. de artillieria, ibem flanqueada ele infanteria, tomanclo as eminencias d'esta ilha, par0-
offerecer com segmança cleserção a mtútas praças ele linha, principalmente do ba-
talhão ele artilheria, e chamar a !'li algtms homens uteis ·da massa geral do paiz, . 
que toda é elecidiela a favor ela santa causa, e se poderá com facilidade, e sel'Jl. 
:muita effusão de sangue, conseguir a redempção d'esta ilha, que se acha reduzida 
a um estado de consternação e miseria, que não pócle, eu já não digo descrever, 
lUas ao menos narrar simplesmente tudo aquillo que a. eloq;uenoia humana tem clé 
:mais forte e gTancle. ' 

N.' 7· 
l\o[emot'ins para a.ux.illp..r qua.lqner proj ecto· quo se determ-ine- :iccrcn. das ope.ra(jÕOS conh·n. os rebeldes 
t acoutados na ilha. Terceira 

L0.gares de desembarque : - Na costa elo sul da i:lha, a leste da cidade de An
gra, é o p;rimeiro, quasi na ponta de leste o extenso a:-:~;eial fronteiro á villa da 
P.raia; o segtmclo,, o Porto lVIartim; o terceiro, a enseada fronteira á clirecção da 
vüla ele S. Sebastião; quarto, o Porto Judeu; quinto~ ao poente ela cidade ele An-. 
gra, a costa baixa de · S. Matheus. Todos estes p(j)ntos são, como .dito fica, na. 
costa elo sul da illia, não havendo pela costa do norte ponto algum aonde possa 
desembarcar-se em for~.a, a não ser o muito pequeno denominado ela Cas.a_ 9-a 
Salga. 

Descripçüo do primeil·o Jogar do desembarque 

O m~eial que borda a villa da Praia e a sua bahia terá pouco menos de tres 
~uartos de legua ele ponta a ponta; tem na sua frente um baixo de areia, tanto 
a flor de agna, que ás ·vezes descobre; na ponta ele leste faz uma boqueta, que 
c~á entrada a grandes lanchas, formando a.ppaJrentemente <> areia! uma enseada, :qo 
ftmclo clru qual, encostada para leste, está situada a villa da Praia. Nas duas pontas 
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cl 'esta, enseada e commun.icanclo-se a descoberto pelo areia], existem dois fortes, 
qualquer Ll' elles de · pequena capacidade e defeituosa construcção, e o ele leste, que 
defende a boqueta ela entrada quasi a tiro ele espingarda, está aclorado a uma ro
eha elevac~a; qualquer cl'estes fortes poderá montar de dez a doze bôcas de fogo, 
porém nem todas pa.ra flanquear a entrada, nem tão pouco para atirar sobre o mar. 

Em frente da villa da Praia ha um forte de alvenaria, que consiste em um ba· 
lnm:te vazio sem resguardo algum na gola; seguindo as direcções elas suas faces 
.póde flanquear com uma até duas peças o areial do fundo ela enseada, tanto pa~·a 
um cqmo p&l'a outro lado ; porém, como não está sitüado propriamente no mmo 
ela. enseada, mas muito mais encostado para leste, não abrange o alcance da s1HL 

artilheria gr!'tnde varte da extensão elo areia], que fica para o poente, pura cujo 
lado havia mais dois fortins, que já em 1816, quando fiz o conhecimeRto cl'estc 
ponto, estavam arruinados . _As tropas desembarcadas n'esta enseada têem tres ca
minhos a seglúr, para o interior e alto da ilha, susceptíveis de conducção ele ar
tilheria, o p1;imeiro é pela vi1la ela Praia, que se dil·ige (se bem me lembro, pel0 
Pico da Bagacina); esta estrada em parte é funda, e forma como um desfiladeiro 
p,té g·algar as alturaf:l clenominaclas serra elo Cume ela Praia, vencidas as quaes, 
segue uma pHmicie contínua ele quasi 3 leguas até o sitio. das Achadas, elll 
frente elas serras da Ribeirinha e da Encomiada, com mtútos ligeiros accidentes 
ele terrem.>. A segunda estrada vae pelo nascente da villa ela Praia, entl·e a villa 
e serra ele S. Thiago, e se dirige á Agualva, Biscoutos, Vilia Nova, montando sua
vemente a altura ela seu-a do Cume ela Praia, havendo elos ditos tres logares, que 
ficam na costa elo norte ela ilha, caminho em clirec~ão á planície das Achadas, e 
á ponta do norte ela serra ela Encomiada pelo lado das Furnas, que segue para ·o 
interior ela ilha, e revez ela mesma serra. A terceira estrada é ao longo da Praia, 
até ·que principia a subir na direcção ele Fonte Basta,rcla, e d'aqui se ramifica 
para o alto da planície elas Achadas, para o alto da villa ele S . Sebastião e Pastos 
ele Santa Anna, e ao longo da costa ela ilha, communicanclo Porto Mart~m colll 
Porto Judeu e com a cidade ele Angra, sendo esta estrada em grande parte vista 
elo mar, . 

Dcscripçilo rcs!Llnida do segundo, te,·ceii'O e rJunrto Jogares de desembarque 

Este::; tres logares ele desembarque' são sobre a costa elo sul da ilha; o pri
meiro, isto é, Porto J\'Iartim, está situado pouco mais de 3 leguas a leste de An
gra; o segtwclo, a ~nseada fronteira á vílla ele S . Sebastião, quasi 2 a leste ela 
mesma cidade; e o terceiro, Porto Judeu, obra ele cinco quartos ele legua. O pri
meiro e terceiro cl'estes fortes são umas pequenas angras entre a rocha, com muito 

· poucp ou ne:qhum areial; o segundo é mais espaçoso, e todos os tres se communi
cam entre si pela estrada que junto á costa vem ela villa da Praia para a cidade, 
estrada em grande parte vista elo. mar, como já fica dito . Todos estes portos são 
protegidos cada um 'por seu pequeno forte ou bateria fechada. Estas baterias po
derão aclmittir até cinco peças, e nenhuma elas ditas baterias tem flanqueamento 
algum, 

o terreno que lhe fiaa pela retaguarda, especialmente do seglmdo e terceiro 
pol.·to d'esta estrada, se eleva rapidamente até á altma em que está situada a villa 
de S. Seb;:t~>ti~o. Do Porto Judeu, alem cl;:t estracl~t que segue para a cidade e vae 
'passaJ• na extremidade elo sul da ~>erFa da Ribeirinha em clirecção aos Portões de 
S, Bento, ha uma subida que se dirige á villa de S . Sebastião, Pastos ele Santa 

· AIJ.na, Ci)lco Picos, Lagôa do Ginjal e Achadas. 

Dcs~rip~ão do quinto Jogar de tlesembnrrtuc na costa de S. !'Yl:ttheus 

. .A. situaçã?. d'esta, .cos~a ao poente ela cidade ele Angra, que principia pouco 
ad1~nte do s1~10 ela Sllveu·a, aonde acaba a bahia do Fanal, e desde a qtúnta de 
Jose The?dosw de Bettencomt até um pouco adiante da freguezia de S. Matheus, 
é susceptlvel ele de~ em ba,rque, supposto que o mar fronteiro tenha em partes espar
cel de rochedos. E este espaço clefencliclo pelo forte ·a.a Má Ferramenta, reducto 
que poderá, conter em bateria até ql~atro P.eças, e pelo outro ch~maclo o forte 
grande de S. Matheus, em frente ela fregucz1a cl0 mesmo nome; sendo este forte 
um pouco mais consicleravel do que o primeiro, mas assim mesmo apenas poc1er:i 
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alojar até sessenta homens, inchúdos os elo. serviç0 de artil.bm.ia ;· a sua communi-
cação é pela estrada que vem ao longo· da costa, que em frente elos sitias onde 
se pócle tentar o desembarque é toda vista do mar, no alcance ele artilheria 12. 
D' esta estrada para cima vae o terreno alargando-se. em ramp~ até o sitio da 
Ten a Ohã, com ct0a estracla se communica pela subicla chamada a Oanada das 
Almas, e pela outra que quasi ao principio d' esta se separa, denominada a Oa-. 
nada elos Folhoclaes. Note-se que a estrada ela Terra Ohã, pr.oximo ao sitio ela 
Fonte ela .T elha, se separa em duas, a saber: a calçada que vae interior. cl'esta_e 
a estrada que segne pela Fonte da T elha, q_uinta elo conego Ohristovão Pateira, 
e nascença ele a~·ua nos contrafortes ela serra ela Encomiada,. que dominam a ci
dade ele Angra. E nas faldas d'aquella serra e a meia legua ele distancia ela mesma, 
qt1.e existem. as unicas nascentes de agua qu.e a. fornecem. O terreno intermedio 
ac1ma das Almas, e a estrada da cidade para a. Terra Chã1 é muito irregular, cor
tado de paredes de quintas, e com algumas alturas destacadas, entr.e outras_ acha
macla elo Pico d~t Urze; do alto, porém, ela Terra Ohã. até á. Fonte da Telha, é o 
ter~·eno menos irregular e mais desassombrado. Note-se tambem ce-1e. a estrada para 
a Cidade, eles de a quinta ele José Th.eodosio Betten.com:t ·até os Portões de S. P e- ,. 
clro, é um rigoroso desfiladeiro, e que estando o arco elos ditos. portões cerrado 
com portas ou estacadas, e a casa contígua gua1:necida, ser{t . algum tanto di:fficil 
forçar es ta passagem , supposto a posse d 'este entroncamento de estradas poderá 
ser convenien,te para qualquer operação que se tente, a fim de obter a posse da 
~ommunicação ela Terra Ohã para a Pateira, por isso que cortaria a linha elos ini-
lnigos que se houvessem avançado· ao. Pico ela Urze, para disputar a passagem da_ 
Oanada das Almas e dos Folhodaes. 

Porto, 1. 0 de abril de 1829. =Ay?'es Pinto, de Sousa._ 

:N.• 8 
Hosquejo de mn proJecto para a restmmtç:io da illt:t 'fercei rnn 

No es taclo:em que IJresentemente se achavam as causas na ill'l:a Tereeil'a, pa
rece que a sua restauração (a não apparecer algum phen_omeno não esperado) 
deverá constar pTimeiramente elas duas seguintes operações: o desembarque á viva 
força em algum ponto ela costa, e a marcha estrategica sobre a cidade ele Angra, 
etc., etc. · 

E stamos capacitados de que aquelle clesembarque p1~ecisa se~·. ele viva força,. 
porque, em attenção ao abatimento e oppressão em que se acham os naturaes da 
I~ha, estes não poclem faculta1:, nem dar auxilio pm:a que elle se execute sem oppo- · 
s~ção ; e porque vista a facilidade com que as costas se podem atalaiaJ.:, e a activa 
VIgilancia que empregam os revoltados, tambem o desembarque não é prati?avel 
por surprezas . 
. Supposto isto, t emos a acrescentar que o clesembm:que em• q~1estão, não,~ só pre

~lsa ser rá viva força, mas que j1mtamente deve ser feito em grande força, o que 
Jlligâmos evidente, por se dever esperar uma forte resistencia, e porque é ela mais 
transcendente utilidade levar-se a segurança ele que se não ha de ser r echaçado. 

Nas differentes enseadas e aberturas, que no contorno ela ilha a sua costa offe-. 
rece para um ' desembarque, quanto' a nós o areiwl da villa ela Praia é o uuico . no 
qual se encontram todas as ponderadas proposições.; verdade· tão constante, que 
por isso em todos os t empos sempre elle foi julgado o ponto vulneravel cl.a ilha, 
sempre por ali se receiou a sua invasão, e sempr e contra esta se têem, ali tomado 
todas as possíveis prevenções. . 

Concedemos que ha outros pontos que nã,o deixam de ser capazes. ·de saltar 
n 'elles em t erra um grande gol·pe ele. gente, e até cl'isto se offerecem exemplos 
dm outras epochas, e podem apontar-se n'esta classe a Salga, junto ao Porto Ju-

eu, a bahia elas Mós, junto á villa ele S. Sebastião; e o Porto Martim, junto ao 
Cabo da Praia; porém em nenhum d' estes o atacante poderá empregar tão gran
des ~eios , já para a protecção elos seus, já para offensa elos contrarias., como no 
menc10naclo areial. Acrescendo a isto que, aqui, as tropa.s desembarcaclws acham 
~sp,:tço ;pa.ra se formarem regular· e desembaraçadamente, e n'aquelles tres ponto_s 
Set·ao necessarias muito especiaes providencias para se· suppr ir este espaço e evt-
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hn-se algum revez. Toclos os mais lagares da costa, por cli:fficeis e acanhados, só 
podem servir para uma snrpreza, ou não havendo resistencia. 

Assim, a não se querer empregar um ataque de potencia á janizara, mesmo 
contra o porto de Angra, fazendo-se calar o fogo das muitas baterias que o ele
fendem, pondo-se pé em terra em alguns dos seus quatro pontos de desembarque 
ordinario, Porto Novo, Prainha, Caes e Porto ele Pipas, e desfilando-se seguida
mente pelas ruas da cidade; operação tão ousada, como clecisiv.a; a não se em
pregar lUTI tal ataque, torní:'Lmos a dizer que, em grande força e á -viva força, só 
no areia-I ela villa da Praia se pócle effeituar um desembarque. 

Esta nossa ultima asserção não exclue que se lance mão ele toda e qualquer 
conjectura que extraordinariamente possa ofl'erecer-se em outra parte para o cle~
embarque ter logar, por snrpreza ou sem opposição, para o que, e para se fa.cl
litar o do nosso projecto, julgâmos conveniente: 1.0 , ameaçar algtms dias outros 
diversos ·pontos, em situações oppostas, para se terem os oppositores em duvicl~, 
em alarme e em cansaço; 2. 0

, acompanhar o ataque verdadeiro com um ou clo1s 
falsos, que, por serem verosimeis, os obrigue a cliviclir as suas forças. 

Lembremo-nos qne os pontos, para aquelles destinos escolhidtos, nem elevem 
ser partes oppostas ela costa, para se nã.o depender ele diversos ventos, nem tão 
distantes entre si, que não possam combinar-se e auxiliar-se mutuamente; o que 
applicado o nosso caso, produz, que sendo o ataque verdadeiro em o tantas vezes 
citaclo areial, os falsos, ou a.mbos lhe fiquem na esquerda, sendo um em Porto Mar
tiro, e o outro na bahia elas Mós; ou lUTI na · esquerda, que seria o dito elo Port0 
Martim, e o outro na direita, que seria no porto ele Villa Nova; clepenclenclo a es
colha d'estas duas maneiras da informação elos praticas, para a maior ou menor 
clifficulclacle ela approximação e desembarque, e ele noticia, que se possa ter elos 
movimentos elos. oppositores; porque cumpre advertir que o ponto , ela bahia das 
Mós é muito ch!"gado á vma ele S . Sebastião, que elles têem guarnecida, e por 
isso um ponto muito vigiado, posto que ele grande importancia, por d'ali se poder 
marchar a cortar a linha ele operações entre aquella villa e a ela Praia; e a Villa 
Nova não tendo aq nella estrategica vantagem, por ser mais desviado, é provavel 
não esteja tão acautelado, pois só n'esta hypothese é que, em rasão da sua cliffi-
culdacle, poderá ser aproveitado. , 

Posto n~o seja ela maior necessidade,, sempre cliremos c1ue, executando-se a 
opemção no a1•eial da Praia, os navios começavam batendo os dois fortes elos ex-

. tremas· cl'aquella bahia, os quaes são os elo Espírito Santo na direita e o ele Santa; 
Catharina da .esquerela, o que em breve eerá conseguiclo; que na proximidade 
cl'este ultimo é. que deverá ter logar a força elo desembarque, porque ha muito 
espa.ço para as tropas· desembarcadas se formarem, e porque ali quasi se evitam 
todos os tiros que possam vir ele algum elos fortes, elo centro ela mesma bahia, que 
aconteça acharem-se artilhaclos, e que seria ela mais preponderante utilidade que 
a linha elos barcos e escaleres, g_ue transportam as 

1
tropas, viesse coberta na sua 

fi·ente por uma e outra de lanchas artilheiras, que com os seus tiros fustig·assem a 
oppostos logares elas praias, que por qualquer motivo os navios não poclessem beru 
bater.= O coronel, Caetano de Pcwla XavieT . 

Em 3 e 10 cle ·junho d~ 1835 o bacharel João Bernar~lo ela Rocha Loureiro, 
cbronista mó r do reino, dirigiu de Londres cartas ao , reclactor do periodico Nct
cional sobre o descuido in(j.esculpavel de se não escreverem as proezas mmtares , 
pratticaclas pelos· nossos n'este · seculo, e, referindo-se accentuaclamente a um dos 
vultos mais clistinctos elo exercito, suscitava duvidas quanto á proeminencia do 
mesmo chefe nos successos da ilha Terceira em agosto de 1829, como demonstra 
o seguinte trecho: <<Quando foi ele nossa primeira victoTia na villa da Praia, be~ 
sabia eu que nã<;> tivera parte n'ella o general Villa Flor, que elle proprio n:n.n 
honradamente confessou, e que ao chegar ahi já os voluntarios tinham feito tudo, 
segundo se vê do boletim appenso, que escreveu o geologico '(sic) Mousinho de Al
bnquerqne; e, dem cl'isso, não me podia escapar o erro cl'esse general, que tinha 
o grosso ele suas ±orç·as em Angra a 3 ou 4 legna.s da Praia, e deix:~ha esta pouco 
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guarndcicla. Angra, com os seus doi s castellos e cortina que entre elles corre ele 
ponta a ponta, alem elos alcantis natm·aes, e dos grossos rolos elo mar que ahi 
bate mui soberbo, offerece a qualquer. força inimiga perigosíssimo desembarque : 
~ste, nas duas invasões ela ilha p or Filippe II, sempre se effeituou na Praia, que 
e para o intento mais accommoclada. Como então tinha o general a mór parte das 
forças em Ang-ra, quando ao menos as devia ter êm campo volante, a meia clis
tancia entre os dois portos ( Todavia, por fazer honra ao nosso primeiro bom suc
c~sso , e para inspirar .animo e búo ·em nossos generaes, saí-me eu com uma ode 
pmdarica ao assumpto, na qual em louvor do conde a hyperbole do poeta foi _so
br~ ~ sinceridade do historiador. Os patriotas Passos mandaram á sua ~usta lm
pl'lmn· esta ode, compraram d 'ella muitos exempla.res e mandaram um, ncamente 
encadernado, com túna carta el 'elles ao conde de Villa Flor. Este senhor, com 
ptmdonor ele fidalgo e cortezia de cavalheiro, recebeu o presente e nunca deu res
posta ou outro qualquer agradecimento á carta elos meus amigos .. . » Estas pala
vra~ provocaram uma succinta resposta e refutação elo coronel de engenheiros Eu
sebw Canclido Cordeiro Pinheiro Furtado, que a publicou com data de 20 ele agosto 
ele 1835, juntando-lhe muitos clocumentos, cuja maioria se encontra já n 'este tomo, 
e por isso só os apontaremos em nota, prescinclinclo nós tambem ele tudo quanto 
na polemica é estranho ao assumpto principal, a acção da v.illa da Praia, que o 
auctor do opusculo precedeu ele um breve es boço elo estado militar da ilha antes 
da chegada do conde de Villa Flor, ele suas providencias e ela clefensa em que a 
poz . Eis os excerptos essenciaes da 

Mem.oÍ.·ia historie~ 

. · O coronel elo reg-imento de infanteria n . 0 20, Antonio PeCh·o de Brito, que ele 
I~glaterra havia chegado á ilha em 8 de março ele 1829 ·com muitos outros offi
Ctaes e tropas em clois navios, foi nomeado logo pela junta provisoria elo governo 
em nome ela rainha, commandante ela força armada; elle chamou para seus aju
dantes ele ordens os capitães de caçadores n .0 9, Florencio José da Silva e Ma
nuel Alexandre Travassos, que haviam chegado com elle á ilha, officiaes bem 
acreditados e mui justamente conceituados por sua instrucção, zêlo e prudencia : 
o mesmo coronel se dedicou com incansavel desvelo em uniformar e organisar um 
regimento provisorio de infanteria, compondo-o de officiaes, o:fficiaes inferiores e 
soldad0s ela divisão que se retirou pela Galliza par.a conservar illesa sua honra e 
fidelidade ás bandeiras que haviam jmado defender, preferindo um ~xilio hon
rosp a transigir com o tyranno usmpaclor ; cleu o comma.nclo cl' este regimento ao 
tenente coronel ele caçadores n. 0 7, D. Bartholomeu Salazar 1\Ioscoso, e cl'este 
bello corpo fOTmou depois o conde de Villa Flor os distinctos regimentos 3, 6 e 
10 de infanteria, que em toda, a lucta tanto rivalisaram em valentia e clisciplina; 
muitas outras providencias deu este chefe ela força armada para pôr a ilha em 
estaclo ele respeitavel clefensa; porém a escassez de tu elo quanto se carecia para 
e~ te fim e a falta ele um official de ·engenheiros, eram muito sensíveis ; porquanto, 
atnda que de longos annos estava na mesma ilha um coronel da mesma arma, José 
Roclrigo ele Almeida, a . sua avançada idade de mais ele setenta annos e elebeis 
forças pbysicas de pouco proveito eram ao muito serviç.o que então se r equeria. 

Chegou no emtanto em 5 ele abril do mesmo anuo de 1829 o tenente coronel 
ele. engenheiros auctor d 'esta memoria, que, t endo saído ele Lisboa em 13 ele feve
reu·o com seus dois. :filhos, foi o primeiro que em direittu·a se passou a esta ilha 
em um pequeno brigue mercante portuguez, gastando ciucoenta dias ele successivas 
tormentas, e quando cruz:;tvam nos mesmos mares duas embarcações ele guerra elo 
usmpador, e já se preparava no Tejo a formiclavel expediÇão que devia ir submet
ter a heroica Terceira : este official, com mais. zêlo do que luz es, tomou sobre seus 
hombros um peso certamente superior ás suas forças · mas a tudo suppriu o seu 
constante e bem conhecido amor ela patria e ficleliclad~ ; então, sendo immecliata
mente nomeado pela jtmta provisoria elo governo, em porta.rii!. do ministerio ela 
guerra (le 10 elo mesmo abril, clirector das fortificacões e t elegrapbos ela ilha., me
lhpramcntos ele estradas e outras incumbencias,' log~ houve no castello ele S . João 
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Baptista um trem e officinas militares oncle se fizeram de novo e concertaram toda 
a . especie de petrechos, sendo construielos em dezoito dias quarenta e tres Tepa
ros de posição de grandes calibres e concertados muitos outros; o que tudo foi es
tabelecido e dirigido por o mesmo tenente coronel com incansavel actividacle. Pou
cos dias depois saíram o commandante ela força armada e o clirector das fortificações 
a um reconhecimento geral militar ele toda a ilha, ele cnjo resultado foi informaclo 
o governo por uma memoria mui circumstanciada, e um grande quadro tão claro 
e minucioso, que ele um s6 golpe ele vista se conhecia o forte e o fraco de toda a 
ilha, suas antigas fortificações, indicando as que se deviam· abandonar, quaes as 
que se deviam instamar e as mais obras para construir, não escapando aos inspe
ctores a importancia ela villa ela Praia, sobre a qual chamaram to.cla a attenção do 
mesmo governo. Os mencionados o:fficiaes fizeram uma divisão ela ilha-em oito 
.clistrictos militares, e o mesmo tenente coronel em tempo breve executou este 
proj ecto, acompanhando-o ele um regulamento para a policia e segurança interna 
e externa dos mesmos clistrictos, o qual, sendo approvaclo pela junta elo governo, 
saíram novamente os mesmos o:ffici~.es acompanhados de oito otliciaes superiores, 
que foram collocaclos nos commandos dos mesmos clistrictos que n'esta occasião se 
elem~rcaram. Esta providencia foi ele tamanha utilidade e acerto, que entre ' toclas 
obteve a plena approvação elo general conde de Villa Flo~·, assim. como todas as 
outras disposições elo coronel Brito foram c0nservadas pelo m.esmo general, que 
confirmou no commanelo ela força armada o dito coronel, bem. como na direcção 
geral das fortificações e teleg-raphos o supraclito tenente coronel ele engenheiros, 
assim declarado na ordem do dia n .0 3 ele 30 ele jtmho do mesmo anno de 18~9. 

Achando-se as cousas n'este estado entrou o conde ele Villa Flor na ilha em 
22 ele junl10 ele 1829, dia bem agourado, porque em outro tal elo anno antece
dente foi ali derrubado o governo elo usurpador e proclamado o do senhor D . Pe
dro IV; tudo obra elo. invicto batalhão de caçadores n .0 5, ou antes ele cento 
trinta e seis cl'estes bravos commanclaclos por seu capitão José Quintino Dias, al
guns officiaes e varios cidadãos, porque o. mais ela força cl' este corpo estava 'lis
perso pelas outras ilhas . Foi n'este dia, repetimos, que o conde ele Villa Flor, pas
sando ele um brigue para uma pequena escuna ingleza1 e a despeito ele expressas 
recommenclações, se an·ojou á mais que temetaria, porém ele certo mtú decisiva 
empreza, ele entrar na ilha atravessando um rigoroso e apertadíssimo bloqueio ela 
mesma, e surgiu na villa da Praia acompanhado da sua espada, ela sua fortuna e 
dos o:fficiaes constantes elo mappa n. 0 1, que preferiram, como era ele esperar de 
peitos tão nobres, seguir o seu general, arrojando-se a esta heroica empreza, antes 
que retrocederem para Ing·laterra como o moderno Cesar lhes aconselhava e per
mittia á vista de suas instrucções . 

Desembarcado na Praia, não escapou ao general a importancia el'este ponto, 
e assim que tomou o commancl6 com o caracter de governador e capitão general 
elos Açores, clestituida a junta provisoria que g·overnava a ilha em nome ela rai-

. nha, ordenou no segundo ·aia ela sua posse tun reco:ahecimento militar 'ele todas as 
costas ela ilha e de suas fortificações, que f0i encarregado aos tenentes coroneis 
ele engenheiros Candiclo Fmtaclo, ao ele artilheria Baptista Lopes e ao capitão tam
bem. ele engenheiros Silva Pombo (tendo estes dois vindo com o conde). Estes 
officiaes, levando na mão a memoria ele um ultimo reconhecimento, que poucos 
dias ~te~ :fizera o primeiro mencionado, percorreram toda a ilha, e o auctor da 
memona teve a satisfação ele ver concordes as idéas ele seus camaraclàs, tão jus
tamente conceituados com as suas para a elefensa ele toda a ilha, m6rmentc dos 
pontos accessiveis, e ele merecer a subsequente approvação elo general, que entrio, 
e "como já fica dito, confirmou nas mesmas fnucções ao auctor da memoria, e pela 
ordem elo dia n. 0 2 foi declarado encarregado das duas repartições do ajudante 
e quartel mestre general, o mesmo tenente coronel ele artilheria José Bap~sta ela 
Silva Lopes; o official mais clistincto ela sua arma; tambcm foi logo encarregado 
ela execução das obras da Praia o capitão Joaquim José de Groot da Silva Pombo, 
o:fficial ele muita intelligencia e activiclacle e ele já provado prestimo na legião 
constitucional da Bahia, que promettia uma caueira brill1ante e vir a ser um elos 
ornamentos dft arma ele engenheiro, se uma morte prematura e geralmente la.men-
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· ta~a o não roub<í..ra, no verclor de seus annos, ao serviço ela patrin., fallecendo re
pentinamente quando o exercito libertaclor nnvegava ele S. 1\figuel para o Port<;>. 

Na mesma villa ela Praia conservou o general ele guarnição o batalhao ele vo
ll?ltarios dn. rainha a senhora D. 1\Iaria II, corpo digno el'este posto ele homa por 
sua valentia, firmeza e enthusiasmo para a rainha e a carta ; elle era comman
dado pelo mui elistincto major ele caçadores n. 0 H, Manuel Joaquim ele Menezes, 
nome de longo tempo bem conhecido elo exercito portuguez, e que só cliremos 
agora que altamente sustentou no glorioso dia 11 a jnst.'L confiança elo general que 
o collocou em tal situaçao, e mui brilhantemente confiTmou a s·ua já formada re
p~ttação; nomeou para commandante dos artilheiros de costa cl 'aquella linha ao ca
pitão de infanteria n .0 10, Manuel Joaquim Simões (morto na batal)la do dia 11); 
deu o commanclo geral ela artilheria ela mesma linha ao primeiro tene1;1te d'esta 
arma, José Maria Balcly, escolha mlÚ acertada por ser um official de mtúta in
s~rucção c firmes princípios; tiveram o commando dos seis fortes clefensaveis, offi
Claes de infanteria pelos não haver de artilheria; a conducta distincta e coraj osa 
d'estes dignos defensores da melhor das causas lhes dá direito de serem honro
samente mencionaclos. Lá vão declarados no mappa n . 0 2. Mandou o conde para 
o mesmo ponto da Praia uma força de vinte e tres officiaes ele cavallaria de uma 
companhia que havia orgauisado e feito montar; ordenou ao capitão ele caçadores 
n.o 9, Francisco ele Paula Bastos, official clistincto e que servia ele major em um 
elos batalhões ele milicias, que .se unisse aos defensores cl'aquelle posto se fosse 
atacado ; mandou immediatamentc artilhar os fortes com algumas das peÇas que 
cl'elles ~ haviam retirado e ainda se achavam no castello ele S . João Baptista, e 
novamente montar as que estavam apeadas; fez .marchar para o mesmo ponto 
uma meia brigada ele peças de eampanha ; emfim foram compradas e apparelha
clas, armadas e bem tripuladas pelo tenente coronel de eng-enheiros Canclido Fur
tado, tl'es barcas canhoneiras e duas d'estas navegaram logo para a Praia para de 
noite fazerem a policia elo porto . 

Visitou o geneml mtútas vezes aquellas fortificações e inspeccionava as tropas 
qu~ as guarneciam, e o mesmo mandava fazer, já pelo commanelante da força ar
mada, j ~t pelo chefe ele estado maior, j á pelo director geral .ele fortificações, já 
pelo ajudante general, o major Manuel José 1\iencles, j á finalmente pelo quartel 
lllestre general, o capitão Balthazar de Ahnei.cla Pimentel; e bem se pócle dizer 
que mtú regular e diariamente eram inspeccionaclas estas obras, tamanha impor
t?'Ucia clava o general a este ponto de futmo ataque. E escapou tudo isto á inves
tigação que suppomos fez (ou devia fazer) um clu:onista mór elo reino, para affir
mar com alguma leveza, e na presença ele tantas testemunhas oculares <<que o 
conde ele Villa Flor não tivera parte na victoria ela villa ela Praia», e ainda mais 
«que elle conde mui homaclamente o confessa!>> Onde o confessou, pergtmtâmos 
nós? Nem na relação official da derrota dos miguelistas na ilha Terceira, cliri
gida ao marquez ele Palmelb. e assignucla pelo mesmo conde em 15 do dito mez 
de agosto, nem na ordem do dia n . 0 25 ela mesma data., apparece expressão ou 
vestígios de tal confissão, que aliás, a ser verdacleu:a, não era impropria da hon
r~clez e modestia elo grande homem. Porém vamos ao dia ela acçl'io, e sem repe
t~rmos o que se acha escripto e impresso n 'aquella relação e na ordem elo dia 
Citadas, tocaremos ligeiramente aquellas CU'ClliDStancias que não escaparam ás tes
temunhas oculares, e que bem provaram a previdencia do general e suas a.certa
das disposições anteriores . 

. Desde que na tarde de 29 de julho appareceram segunda vez vinte e dois na
'VlOs do usurpador (vide mappa n. 0 3), em continente se poz toda a força da ilha 
em attitude ele r esistir-lhe, praticaJJ.do-se quanto ordena a boa disciplina em taes 
cas_os : foi o formar- se ul?-a columna volante ele cento e quinze homens ele infan
tena e caçadores, mandada pelo major ele caçadores n. 0 2

1 
· Romão José Soares, 

c~m o duplicado fim de conter os povos em socego, ele observar e segtúr os mo
'VImentos da esquach-a, e para acudir e reforçar o ponto que fos~e atacado; ores
tante elas tropas, alem das que guarneciam os oito districtos, todas se punham em 
ar1_nas e passavam ao bivaque desde a uma hora ela maeln1gada até uma hora ele
pois ele amanhecer, e estar claro o horisonte, pratica seguida desde o dia ela ap-
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pançao dn esquadra até o ela batalha, tanto na~ cidade, como nos districtos e como 
n_a vilb da Praia, onde toda a guarnição ficava no areial C@ill as armas eJllsarilha
clas e os offi.ciaes em seus logar es ; ao anoitecer sa~rem o quartel mestre genera~ 
(este invariavelmente todas as noites) e outros officiaes do estado maior, e mm 
regularmente os capitães Florencio e Travassos aJudantes de ordens do comman
dante ela força armada, e, p ercorrendo o perim~trQ da ilha, recolhiam depois Glos 
corpos entrar em em quarteis e se amarar a esquadra, e o gen eral, ch€fes ele re
partiÇões e mais officiaes avulsos amanheciam no casteUo ·de S. João Baptista, 
d 'onde como ponto mais dominante se descobria maior extensão do horisonte i as·
sim nos conservámos inalteravelmente até o dia 11 de ag.osto. 

No dia 10, observando nós pelas diversas clisposições e movimentos dos r ebel
des, e· por haverem estes recebido grande numero de bar cas elas outras ilhas, en· 

, tendeu o general_ ser chegac~a ~ occasião do ataque, e logo destacou segunda co
lumna de f?r~a 1g·ual, _a . pnme1~·a c~m duas. peças de camp~nha e um ?buz ás 
ordens do chstmcto maJOr de artllhena, Antonio da Costa e Silva, que f01 tomar 
posição na villa ele S . Sebastião a meia distancia, isto é, a legua e meia ela Praia, 
e a uma legua da costa de leste para observar os mais pontos d'esta frente; lllO 

m.esmo dia 10 de tarcle mandou para a Praia o quartel mestre general, o ~apitão 
P1mentel, offi.cial da ma~ior actividade, perícia e braveza, e com rasão ele toda a 
confiança do genm~al e de seu digno chefe d.o estado maior, m1.mido ele instruc
ções par a a defensa, a qual elle de accordo com o bnw o e fleug·1natico major Me
nezes dirigiram com a intelligencia que possuem i na mesn:ia noite. de 10 foi ex
pedido da cidade o ajudante de campo elo conde, o alfeTes D . Carlos Mas~arenhas, 
o · qual com a maior intelligencia e acerto seguiu toda a noite ao longo da c0sta 
todos os movimentos do inimjgo, e fez avisos importantes, já ao general, já ao 
quartel mestre general que estava.na Pi·aia, com quem teve aturada corresponclen
cia; igualmente mandou o conde pa~ra a mesma villa o tenente senindo na repar
tição do qüartel mestre g·eneral, Antonio Cesar d (:) VascOJílcellos Correia, g_ue clescl e 
29 ele julho andava unido ~í primeira columna elo major Romão, e ten·do vindo á 
cidade na noite ele 10, em continente teve ele saír . e acompanhar a seg·uucla·co
lumna ·elo major Costa, que larg<m na vílla ele S. Sebastião, e elle continuou para 
a Praia; a justa e merecida confiança elo g·0neJ.·al n' este official, fundada no co
nhecimento elos serviços feitos por elle junto da su~ pessoa, nas catml)an}fas dos 
annos ele 1826 e 1827, os que estava fazendo depois que havia ·chegaclo á ilha, 
em. 30 de setembro de 1828, nã:o se desmentiram n 'esta occasiã.o e perfeitame11te 
encheram a confiança elo general e a e:xpectação ele todos: mui nobre e corajeso 
se portou desde o começo do conflicto, empregando-se esp~cialmente · elle e o ail- · 
fm:es conde de Ficalho, ajudante ·de campo do general, que tam bem <'le v espera 
havia sido mandaçlo para o mesmo ponto, em conduzirem os valentes voluntaa;ios 
aos logares de maior perigo , dando o exemplo ela maior intrepidez_e despr ezo ela 
morte; conducta igual tiveram o capitão J3astos do 9 de caçadores e o major Pas· 
sos elos voluntarios ela senhora D . Maria II; ordenou mais o concl'e que a guwr
ni ção do terceiro distrícto de Porto lVIartim se unisse á columna volante do. major 
Costá, se fosse preciso reforçar o quarto districto da Praía i que a força do quinto 
districto da Villa Nova e Lagens sustentasse a clefensa da mesma Praia, e .tãe b em 
en.tendida foi esta ordem e executada pelo tenente. coronel P edro José Frederico, 
hoje fallecido, que esta foi a primeira tropa que rompeu fogo, e perdeu lGg(i) o 
t enente de infan.t eria 21, José Caldas Osorio i esta morte e a do capitão SimÕ(3S 
foram geralmente sentidas, porque ambos eram bons· e bravos officiaes. E não 

. será tudo isto preparar e ter boa parte na victoria do dia seguinte? ! lVIas aqui 
não está tudo. . · . 

Amanheceu o venturoso di~ 11, nebuloso e can·egaclo ele nuvens, que deJ!lressa 
se desfizeram em agua, que fm por muitas horas copiosa; e a esquadra em frep.te 
.da costa. de S . Matheus, de possivel abordo para o lado ele oeste e contígua á ci
dade, mostrando a nau p elos · signa.es para os outros. navios, de que chamou os coro; 
mandantes a seu bordo, querer ali tentar alguma cousa; soprou-lhe, porém, mais 
rijo o vento, e levantando-se o maT em demasia veiu forma'!!-s e em linha defronte 
ela cidade, onde se demorou pouco, e debaixo d~ uma forte cerração que ele tqclo 
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a encobriu, deixando ali uma corveta, navegou para a villa da Praia., onde de im
proviso surgiu rapidamente . Esclareceu um pouco o dia e pelos telegraphos fomos 
lllformados d'este moyimento, seriam pouco mais de onze horas, e ponco depois 
do ·meio dia estava o conde em marcha para o logar do ataque com todas as for
ças disponíveis, que consistiam: 1.0

1 
no batalhão de caçadores n. 0 5, debaixo elo 

commando do major José Quintino Dias; 2. 0
1 

do regimento provisorio de infan-· 
teria , organisaclo e disciplinado com muito desvelo e pm:severança pelo seu com
mandante o tenente coronel Salazar lVIoscoso; era commanclante d'esta brigada o 
coronel graduado ele infanteria n. 0 4, Filippe Thomaz Ribeiro, e major ele bri
gada o tenente do mesmo regimento, JQaquim Bento Pereira; 3.0

, de um corpo 
de offi.ciaes de todas as armas debaixo elo commando do coronel ele cavalla.ria 
n.o 10, Bernardo Baptista ela Fonseca, armados e formados como solclaclos; um 
grande numero cl 'estes officiaes estavam empregados nos commandos e serviços 
dos castellos da cidade, nos f ortes e clistrictos da ilha e outras commissões; 4. 0 , 

de vinte e tres officiaes de cavallaria ela companhia montada commandados pelo 
capitão elo r egimento n .0 11 , José de Pina Freire da Fonseca; 5. 0

, finalmente, de 
um parque ele campanha, compostQ ele duas peças ele 6 e dois obuzes, debaixo 
elo commando do capitfi.o da mesma arma, José Luiz Villarinho, que não pocleram 
seguir com a mesma rapidez a columna ele infanteria, que maTchou sempre de
baixo ele copiosa chuva e por uma estrada toda alag·acla . Acompanharam mais ao 
conde, afóra todos os officiaes elo estado maior general e pessoal , o secretario mi
litar, primeiro tenente ele engenheiros, Luiz ela Silva l.VIousinho de Albuquerque, 
o general Sebastião de Brito Cabreira, commanclante geral de artilheria, o coronel 
Antonió Pedro ele Brito, commanclante da força armada, o tenente coronel ele enge
nheiros, Etlsebio Candido Cordeiro· Pinheiro Furtado, clirector geral elas fOJ:·ti:fica
ções e telegraphos, estes tres chefes com ·varios officiaes que tinham ás suas or
dens ; o coronel ele milícias ·ele Bej a, Domingos ele Mello Breynei; o coronel 
eommanclante elo 1. 0 batalhão de milícias da ilha, Theotonio de Ornellas Bruges 
A vila; o tenente coronel do mesmo batalhão, Manuel Homem ela Costa N oronhp,, 
que logo se encorporou á companhia elos officiaes a cavallo quando ella se orga
nisou, todos animados do melhor espírito e mais vivo enthusiasmo . 
· Pouco antes das cinco horas chegámos á villa ela Praia, onde estava a acção 

empenhada e muito acalorada, pois o fogo dos navios era ás bctnclas ela nau e fra
gatas· funcleaclas em loga.res onde n ão havia noticia que tant0 se tivesse approxi
mado embarcação alguma, e os navios mais ligeiros sobre véla batiam já ele frente, 
j ~~ de flanco, já de revez os fortes, as trincheiras, e as estradas e mais communi
cações ela villa; e com tudo note-se que foram os nossos seis fortes com as suas 

. onze peças os primeiros que romperam o fogo. Dmava este primeiro ataque mui 
porfioso, como já "disse, mas não estava ainda concluído, se bem que algtms pri
sioneirôs se haviam já feito; fomos r ecebidos pelos bravos que se batiam, com o 
maior jubilo ao som ele muitos vivas e acclamações á carta e á rainha ; no mesmo 
instante mandou o conde destacar duas companhias ele caçadores elo 5. 0

, debaixo 
elo commanclo do capitão José Maria Taborcla, para r eforçarem os valentes volunta
l!Íos que nas altlli"as ela lVIa.lmerenda ou elos T elegraphos, e debaixo do commanclo 
elo quartel mestre general o clistincto capitão Pimentel, bizana e heroicamente dis
putavam o accesso aos granacleiros e caçadores rebeldes, que se empenhavam em 
subir e occupar esta montanha, por onde pretendiam tornear-nos, o que não con
seguiram, sendo todos quantos subiam levados á bayoneta e precipitados ao mar, 
apesar do vivo fogo dos navios que protegiam com o maior empenho este ataque, 
e por ultimo fazendo os mesmos voluutar.ios tamb em <Í bayoueta sair pglas ca
nhoneiras do forte elo Espírito Santo os r ebeldes que haviam entrado pela porta, 
e o estava-m occupando muito ufan6s, apesar ele o acharen~ abandonado em con
sequencia do terrível effei.to que causavam · as balas inimigas, que, batendo todas 
contra uma altíssima rocha em. c1"0o pé era assentado o dito forte; os estilhaços 
de pedra que os amiudados tiros causavam, bati~m ele revez aos defensores, e 
p_or consequençia se tornou insustentavel o forte (defeito r~conheciclo, mas impos
Sivel de remediar-se), mórm el!-te quando ao curto alcance elo fuzil se appro.ximaram 
uma corveta .e uma pequena embarcação, que ás bordadas com uma grande ca-
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i·onada de roclizio, ttl.o vigorosamente o bateram, que então foi forçoso abando
nai-o, por não ser possível obTigar os paizanos artilheiros de costa a conserva-
rem-se firmes e fazerem o seu dever. . 

Quão terrível e ao mesmo tempo bello, olhado militarmente, era o quadro que 
offerecia a limitada bahia da vílla ela Praia; com vinte e oito embarcações ele 
guerra vomitando a morte por trezentos e quarenta canhões dos calibres desde 48 
até 12, e theatro de tantas e tamanhas proezas obradas por um pm1hado de por~ 
tuguezes que defendiam a sua liberdade, a carta e a rainha. Os dois comman
dantes da colnmna de ataque, ele mil cento e quatorze granadeiros e caçadores 
escolhidos, Azeredo e D. Gil, estendidos no arei~l, este morto, aquelle mori
bundo, centenares de corpos fl.uctuando já sem viela, outros muitos luctando oom 
as ondas que os arrojavam para a terra, da qual trabalhavam por fugir; outros 
abriga.ndo-se nas rocha.s contra a maré que os invadia e tragava, e contra o nosso 
fogo que os perseguia; outros cedendo aos nossos brados para cessarem uma r e
sistencia inutil, arrojavam as armas, e imploravam a clemencia e misericordia elos 
vencedores, que no mesmo instante lhes ministravam quantos meios tinham á mão 
para os snbtrahir generosamente da morte com que o mar os ameaçava, e ao fogo 
que os seus proprios navios lhes dirigiam a elles e a nós indistinctamente ; grupos 
ele agigantaclos granacleiros em numero muito superior a seus contrarios, era.m 
apresentados ao general por nossos valentes voluntarios, que contrastavam .com 
aquellas figuras colossaes em grande uniforme . 

. Concluído assim este primeiro ataque, não desistir.am os chefes r ebeldes, e 
tentaram segundo, não obstante terem já perdido os seus melhores o:fficiaes e 
soldados e a despeito ela visível má vontade e r epugnancia ela tropa e mari
nhag·em. Dirigiu-se elle em uma linha ele dezoito barcos e escaleres com dois 
mil e setenta homens, acompanhados por uma escuna e seis bm.·cas canhonei
ras, que pelos porta-vozes lhes bradavam que avançassem; este ataque se en
caminhou contra o centro ela nossa linha, já guarnecida pelo regimento provisorio 
de infanteria; porém elle não foi mais bem succeelido que o primeiro, porquanto, 
estando a meio alcance de ti,.ro ele 6, mandou o commandante do dito regimento, 
o tenente coronel Salazar Moscoso, dar fogo a uma elas clitas peças, e tão acer··. 
tada foi a pontaria elo capitão Vi.llarinho, que metteu logo no funclo a lancha que 
vinha na testa da eolumna com cento e vinte granadeiros, segun.cl0 nos infórma
ram algttnf.l remadores que salvámos a nado ; com o segundo tiro teve igual sorte 
a segunda lancha, que tambem foi abysmacla com a mesma carga; mna t~rceira "·'--. 
se virou por si mesma, tal vez pela desordem e confusfi0 em que toda a linha se 
poz com este cluplicaclo e na verdade extrao1·clinariõ desastre ; entã0 todas as mais 
lanchas se retiraram na maior precipitação e desordem ao abrigo ela nau e fra
gatas que protegiam este ultimo esforço com um· fogo infernal ele toda a sua arti
lheria, que disparavam ás bandas, e ele um cliluvio ele metralha e mosqueteria, ele
baixo elo qual se conservou impaviclo o fortunoso conde Cle Villa Flor. Pelo segundo 
tenente de artilheria, Manuel Thomaz dos Santo.s, joven o:fficil;tl, que por seus ser
viços e homosas feridas na continuação da lucta bem comprovou as esperanças 
e perícia que desenvolveu n'este dia, foram lançadas algumas granadas, e a l)ri
meira tão perto rastejou pela nau, que, tomando-a por bala ardente, isto bastou 
para cortar e largar por mão as amarras, e fazer-se ao largo, ordenando o mesmo 
por signaes ele lanternas aos outros navios, o que foi executado com igual preci
pitação e clesaccorclo . Agora pergnJ?.taremos ainda ao severo, ou antes injusto cen
sor-: cc Não será tuclo isto tomar parte na victoria? Ou tinham, sr. cill·onista mór, 
os voluntarios só elles feito tudo quando chegou o general?» 

O valente major Menezes com os seus destemidos voluntarios, sem duvida ti
nham já feito muito, e certamente mais elo que se p0clia esperar ele alguns d'el
les, cuja profiss.ão não era a elas armas; mas em cuj os peitos ardia o puro e santo 
amor ela patria. Repetimos, elles sustentaram todo o peso do pTimeiro r epellão, 
que consistiu em um canhonamento de quasi cinco horas; mas vendo os rebeldes 
que com elle não abalavam estes valentes voluntarios, se propozentm ao desem
barque ela primeira brigada, tod?- de gente escolhida, e que, segtmdo as informa

. ções elos officiaes prisioneiros e os ma}'lpas achados na carteira elo t enente coronel 
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Azereclo, el·a ele mll cento e quatorze bayonetas, dos quaes bem poucos escapa
ram de serem mortos a tiro, afogados ou prisioneiros, que se estavam fazendo 
quando chegava· o conde, pois o confiicto elo primeiro ataque ainda continuava, ele 
certo já com mui visível vantagem elos nossos; mas as tJ.·opas da cidade ainda to
maram boa parte n'elle, mandanclo o .conele logo duas companhias da sua columna 
:para sustentar a defensa do flanco esquerdo nas altmas dos Telegraphos, como 
Já dissemos; estas companhias atravessaram a descoberto o areial, debaixo de um 
chuveiro de metralha e fuzilaria clisparaelas elos cestos ele gavea da nau e fraga
tas, tão chegadas estavam á terra que varriam .todo o areial. 

O erro que o sr. João Bernardo da Rocha diz <<não lhe ter escapado de ter 
o general o grosso ele suas forças em Angra, a 3 ou 4 leguas da Praia, dei
-xando esta pouco guarnecida>>, este erro, dizemos nós, só lJoelia ser notado por 
ql:em estava em Londres, e por quem não é elo officio. O sr. chronistn. mór elo 
re1no teve a elesgraça ele ser mal informado, nem talvez saiba o numero elos cor
pos da guarnição ela ilha e a força respectiva. Qüero, portanto, instruü-o: sirva-se 
lançar os olhos sobre o mappa n. 0 3, e conhecerá que o batalhão de caçadores 
n. 0 Õ tinha quatrocen-k'lls vinte e sete praças, parte ele antigos soldados ele toda a 
confiança, e parte ele solclaelos novos ela ilha, que por não terem ainda visto fogo 
não mereciam tanta; este corpo estava clistribLliclo como mostra o mesmo ma.ppa, 
d~ fórma que com o conele só marchaTam cento oitenta e seis . O regimento pro
\'lsorio de infanteria tinha setecentas e doze bayonetas, sendo d'estas cento trinta e 
~e te optimos o fficiaes inferiores, os solelaelos parte excellentes por sua fidelidade 
as bandeiras que acompanharam pela Galliza, e a maior parte ele bisonhos ilhéus 
taes, que no dia ela acção lhes carregavam as armas os officiaes e sargentos; o 
mesmo mappa mostJ.·ará a sua distribuição, e se verá que na columna que mar
chou ela cidade com o conde no dia 11 só foram trezentas oitenta e seis praças . 
O batalhão ele artilheri'a com trezentas oitenta e cinco praças era quasi todo com
posto ele o:fficiaes e soldados todos ilhéus, sem experiencia ou pratica alguma, e 
t~do elle não bastava para o serviço pro1Jrio ela sua arma, e por isso nrto se po
diam cop.tar como bayonetas; o mesmo se eleve dizer de uma companhia com cin
c~enta e um vohmt.\trios acadernicos, destacada nos Biscoutos e por todo o sexto clis
tl'lcto, como pontos importantes. Um corpo ele cento cincoenta e dois officiaes 
de todas as armas, empr egados em muitos e variados serviços ele commanclos e 
fl.~cções nos oito districtos e fortes ela ilha, e outros logares importantes, que con
"mha ter segLu·os ; d'estes officiaes marcharam no dia 11 com o general sessenta 
e. tres armados e formados como solclaclos, fazenelo a testa da columna. Seria 
Ocioso fazer o elogio elos serviços importantíssimos que aquella companhia ele aca
demicos e este corpo de officiaes ele todas as classes, tanto ela primeira como ela 
segunda linha de ordenanças, fizeram em toelo o tempo ela porfiosa lucta ela li
berelade contra a tyrannia, nos Açores e na cidaele etema, no Algarve e nas linhas 
de _Lisboa, já nas baterias, já nas trincheiras, já em campo aberto, aquelles como 
artilheiros, estes como infantes; o no:me ele batalhão sagrado, que a estes ultimas 
deu o iiiJ:mOrtal libertaelor, cllll'ará tanto como o elo grande cluq ue de Bragança; 
de uma companhia ele sessenta e tres officiaes a cavallo, elos quaes já haviam mar
chado para a villa da Praia vinte e tJ.·es, e com o conde foram quarenta; final
mente elo distincto batalhão ele vohmtarios ela senhora D. Maria TI, na força ele 
~l'ezentas e dezoito praças sobre parada, corpo ele toda a confiança, e como tal 

esde a sua chegada á ilha posto na mesma villa, e ali conservado pelo conde. O 
nome cl'este corpo sobra para o seu completo elogio. O circumstanciaclo mappa 
~r 3 mostra em todo o detalhe a força e distTibuição d'estes corpoS' e os nomes 

os seus commanclantes. 
Vê-se, portanto, que, sendo o total elas bayonetas ele toda a guarnição disponi- . 

\'el ele mil oitocentas e vinte, estavam distribuídas por toda a ilha na guarnição 
ros Castellos ela cidade, elos fortes, elos oito districtos, e em duas columnas YO

antes mil cento oitenta e seis h0mens, ficando em r~serva para acudir ao ponto 
atacado seiscentos tJ.·inta ~ cinco infantes; e ainela que na Praia só houvesse 
quatrocentos .cincoenta e tres homens, jmmecliatamente recebeu soccorros prom
ptos de varias pontos, e em poucas horas estavam em contacto ou proximas as 
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tr;>pas elo terceiro e quinto clistrictos, assim como a colnmna elo major Costa, e a 
· de ~·eserva com que logo marchou o conde; e d'este modo se acharam reunido s na 
linha atacada para a defender em e aos seis fortes mil cluzent.as sessenta e nove 
bayonetas, afóm a cavallaria e artilheria de campanha. Para a defensa da cidade 
e seus castellos se destinru·am os convalescentes e veteranos, assim como a com
panhia dos voluntarios paizanos, funccionarios civis e ecclesiasticos a1Jtos para 
pegarem em armas, as quaes pediram cheios do mais vivo enthusias1:no e .acriso
lado patriotismo. Esta companhia e o governo da ciclacle estavam entregues ao 
coronel Pedro de Sousa Cana-varro, e o governo dos castellos de S. J oão Baptista 
e S . Sebastião commcttido ao co1·onel de cavallaria, José .Antonio da Silva Tor
r es. Os nomes d'estes coroneis e o elo n. 0 10 ela mesma arma, B ernardo Baptista 
da Fonseca, comma.nclante geral dos offieiaes, por si se r ecommendam, e por isso 
não particularisaremos os importantíssimos serviços que fizeram no memoravel dia 
11. Depois de tudo quanto fica dito, e havendo principiado a operação do desem
barque perto elas quatro horas da t.c.1a:de, como o diz o conde no seu relatorio offi
cial ao marquez ele P almella, datado ele lf> elo dito mez ele agosto, e chegando o 
general com a sua força antes das cinco horas sobre o campo ela acção, onde es
t ão <c os erros do general», affirmaclos com tanta segurança por o sr. João Ber· 
nardo da Rocha «ele não ter collocaclo as forças como devia (ou antes como en
tendia o sr. chl'm;tista) e de ter deixado com pouca força a villa da Praia?» Ora 
eis-aqui como se escrevê a historia, e quem a escreve sobre más informações 1 
Assim se desacredita um chronista, q11e parece não t er bebido na r elação o:fficial 
e na ordem do dia n .0 25, ambas ele 15 ele agosto ele 1829, nem ao menos em 
alguma boa testemunha ocular, havendo tant.c.'ts! 

Por falta ao menos d'este ultimo r ecurso enou o Sl'. J oão Bernardo na topo
gl'aphia elo logar, fallando «ele uma cortina que entre os castellos ela cidade corre 
de ponta a ponta», cuja cortina não exist e, nem memoria ou vestig·ios de tal; 
errou fallando na clefcnsa dos dois castellos ela mesma cidade, como se elles no 
caso ele desguarnecidos podessem servir de algLUna consa; poi s seja dito de IJas~ 
sagem, que o ele S . João Baptista precisa ao menos de seiscentos homens pa.ra 
defender-se (q11inhentos tinha debaixo de suas ordens D . Alvaro de Viveiros no 
momento da acclamaçao); crí·ou mais em affirmar «que as duas invasões da ilha 
em tempo de F.ilippe li sempre foram os desembarques na P raia>>, isto não é as
sim; da historia e elas ·tr adições da ilha conste.'\. qne tambem o foram em Santa. 
Catharina das Mós, Salga e Porto Novo, e que estes dois ultimos Jogares toma
ram os nomes cl'esses desembarques e das acções que ahi tiveram logar. lVIas 
quando mesmo os antigos desembarques se houvessem verificado sempre na Praia., 
não era isso parte para que o 1n·evidcnte ge,neral deixasse ele mandar fortificar 
estes (como effectivamente for tifiquei), e bem assim toda a costa de S. 1\fatheus, 
a dos Bíscoutos, P orto Judeu, e inutilisei varios outros pontos de difficil, mas não 
imp'ossivel accesso . 

Se o sr. João Bernardo da Rocha na sua ode pinclm·ica. «com as hyperboles 
do poeta foi sobre a sinceridade elo historiador», elogiando o geneTal : qnid ad 
nos~ Ett não li a sua ode, ma.s não posso deixar de notar que a ficção, campo es· 
paços o da poesia, não é o mesmo que a mentira, e como diz o nosso Diniz: « 01·na 
a verdade, mas não mente, a musa>> . 

Não tomo o duello, n,;;m me faço cargo ele r esponclcl' pelo duque da T erceira 
sobre o ((seu silencio e falta de r esposta á sua ode e á carta dos seus h.migos 
os srs. Passos I); mas somos obrigados, em obsequio ela verdade, tanto eu como 
os meus camaradas e companheiros, a affirmar á fé ele milita.res, que largo t empo 
tratámos na boa e má fortuna com este fidalgo, e que nunca achámos n'elle 0 

pretenso Nai1·e. Parece-me1 pois,. que em outt·as causas deve procurar ~ rasão 
d'aquelle silencio~ . . 

1 Antes de levarmos á impressão esta memoria a apresentámos ao nobre duque, c então 
teve elle a bondade de nos mostrar a carta que dirigia ao sr. J oão Bernardo da H.oeha, dan
do-nos ao mesmo tempo uma copia d'ella, e a perm issão de a imprimirmos no fim d'esta ro~
moria. Eis-aqui mais uma prova da >erdade c exMçito do nosso escripto, dos erros do sr. Joao 
Bernardo da Rocha, bem como da franqueza do nobre dttque, e da estima em que tem 0 

sr. cbronista. (Nota do cmctor.) 
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. Cumpre-me, porém, antes ele re\)latar esta memoria, e em obsequio ela ver-
dade, repetir aqui o que j á n'outra occasião observei i a saber : que em grande 
parte foi devida a clefensão d 'este padrão eterno da .resurreição da nossa liber
dade e ela mt:marcbia ao então marquez, hoj e duque ele Palmella : primeiro, man
dando e animando fortemente o mui patriota general Diocleciano L efio Ca?reira 
a sustentar por todo o preço aquelle padrão (vide ofEcio ele 31 ele outubro ele 
1828) i segundo, convidando o conde de Villa Flor a se eneerrar na mesma ilha, 
auctorisanclo-o com o clom ela l)reciosa bandeira para o 5 .0 batalhão de caçadores 
~dom singularíssimo e nunca feito . até agora, em cuja bordadura .t1:abalhou sua 
magestaele com suas proprias <l regias mi1.os)) (vide carta ele 24 de abril ele 1829); 
terceiro, pelos l'epetidos soccorFos ele gente, mu~1ições e dinheiro mandados antes 
do dia 11 de agosto, e no seguinte ao da nossa victül'ia, entrando os dois ultimas 
na villa ela Praia ainda á vista, dos rebeldes j á derrotados; soccorrps que não fo
ram os derradeiros , pois em dezembro do mesmo anno ainda chegaram, alem de 
muitos artigos de fm,damentos e armamentos, tambem o l'egimento 18, soccorros 
r epetimos importantíssimos, ainda que nãó superwblmdantes, todavia evidentes 
deD).onstrativos do gFande interesse do mai·quez e do muito que tinha a peito a 
conservação d'este posto asylo ela liberdade foragida, e chs r"eliql:lias elos portu
gtlezes que ali se achavam encerrados . 

Taes são, sr. João Bernm:do ela l~ocha, as reflexões que me pareceu oppor
tuno faz er-lhe, por que ficasse bem :rectifiaaclo o quadro mais sublime e heroico 
da nossa histori:a. Serve ao historiadol'r {~ patria, á gloria, todo aquelle que se 
l)ropõe com mais ou menos talentos a limpar de nevoeiros e trevas a relação dos 
feitos dos seus compatriotas ; e tal é o serviço que eu tenho para mim haver feito 
tt'cstas reflexões, as quaes eu lancei n 'este papel; mas de certo ellas não são mi
nhas sómente, são de todos os officia.es ele que lhe fallei no principio cl'esta me
llloria, e bem assim ele todos os militares que conhecem e presenoiara~ em todo 
.o decm so da guerra a esclapecida condueta . e distinatp merito elo nob1•e duque 
da Terceira. T estemunho tão lmiversal sobra para elesfazer tocla a icléa de aelu-
lação. · 

Carta a que se ;1.•efere a nota ile ppg, 640 

Lisboa, 30 ele agosto ele 1835.-rn.mo Sl' . João Bernardo da Roaha : -Lendo 
em o n. 0 210 c1o Nctcional ele 30 ele julho passado a :;;ua segunda carta escripUt 
ao .redactor cl'este perioclico, muito folgu ei ele ver o zêlo e inter esse que toma · 
eomo bom p<n'tuguez pelas causas ela nossa patria, e principalmente pela gloria 
de nossas armas, e elos valentes que as tomaram com especialidade na heroica 
canwanha que teve por motivo a mais justa ele todas as causas, a liberdade. 

A sua lembrança ela formação ele um club militar, que . tome a honrosa tarefa 
de escrever m:n troço ele historia portagtJeza, na qual se 1•elatem com fidelidade 
as proe,zas e gentilezas 0bra,clas n'aquella campanha, é sem duvida digna ela ap
provação de todos os cidadãos amantes da sua patria, e· deve logo ser posta em 
execução . Eu, que ti.ve a honra ele entrar em partilha com os meus companheiros 
ele armas nos. trabalhos e faeligas que foi preciso supportar, contribuirei com 
quanto estiver em mim, fornecendo para aquelle fim importantes documentos, que 
podem transmittir á posteridacle seus nobres feitos, mmca excecliclos, nem mesmo 
1g L1alaélos, como muito bem adverte n,'aqu<Jlla sua Cai'ta. 

Po1'ém como a principal qua:lidade de um historiadoF é a ele ser fiel, princi
l)ahnente sendo coevo, e vendo que nEj ·sua carta ·escreve <c que eu não tivera paFte 
na victoria ela villa ela P1•aia)) quanclo os 1•ebeldes intentaram acommetter e apo
derar-se d'aquella ilha, onde eu então tinha o co:p1mando em chefe, devo decla
l'ar que esta asserção é falsa, e tanto mais o posso fazer oom toda a seg-urança, 
q;1anto eu tenho por testemunhas todos os br~voa que ali me viram a seu lado 
n aquelle dia. 

As providencias que tive de dar, ª' vigilancia sobre os movimentos ela esqua
dra inimiga, que constantemente esteve bordejando em frente ela cidade, as clis
l)osições nccessarias para o rej:>e1lir, a incerteza do verdadeiro ponto do ataque, 
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por isso que o inimigo ameaçou mais de um; todas estas consiclerações me impu
nham a rigorosa necessidade de me conservar no mais central cl'clles, que era a 
cidade, com as reservas, até que o mesmo inimigo se 1n·onunciasse definitiva
mente. Chegou G momento do ataque, o qual, contra a minha expectação, se veri
ficou em um só ponto, a villa da Praia ; c então, seguro ela victoria pelas forças 
que ali tinha aceumulaclo, e pelos apoios que lhe havia preparado, marchei para 
lá em continente com a colmnna do meu immediato commanclo. Com e:ffeito che
guei, e tive a grande satisfação ele ver que as minhas instrucções haviam sido 
exactamente cumpridas; vi que para re1Jellir o primeiro ata,que nem faltaram for
ças, nem fez . falta a minha presença, porque o mesmo foi commettel-o que ser 
logo rechaçado com grande perda em prisioneiros e mortos pelo fogo e pelas on· 
elas . Foi isto o que eu confessei, para declarar que os meus bravos camaradas per
feitamente haviam feito o seu dever. 

O fogo, comtuclo, continuou mui activamente, e durou até á noite, porque, tendo 
o inimign tentado um segundo desembarque, foi valentemente repellido, desistindo 
cl'elle pelo bem diri gido fogo da nossa artilheria, tenclo eu o prazer ele presen· 
ciar todos os procligios ele valor qt1e praticaram as nossas tropas n'esta occa:ião. 
Depois cl'isto parece-me que se não póde dizer com verdade «que eu não tive 
parte na victoria da villa da Praia», ao menos aquella que teve qualquer soldado 
que ali expoz ·a sua viela. 

Sinto muito que n'aquella carta se façam tambem alg-umas observações des
appTovacloras das disposições feitas paTa o bom resultado d'aquella acçlio, quando 
nenhuma parece ter escapado pa.ra esse fim, nem mesmo aquellas que accusa na 
sua carta; porquanto na \Cspem do ataque eu tinha feito as disposições conve
nientes, mandando para a vil11. ela Praia o quartel mcsh·e general, hoje coronel 
Pimentel i, com as instrucções mu.ito circmnstanciadas, e n'essa noite feito mard1ar 
para o mesmo ponto com mais esclarecimentos o meu ajudante ele campo, conde, 
hoje marqucz de Ficalho, e alem cl'isto uma força de infanteria e artilheria, com
mandada pelo digno maj?r Costa 2, hoje coronel de artilheria, que foi estabele-. 
cer-se a meio caminho na villa ele S. Sebastião. Outra fürça se havia IJOstaclo no 
flanco esquerdo da linha da Praia, em distancia conveniente, commandada IJor 
outro cligno coronel, P.edro José F rederico, hoje falleciclo; o qual mui opportuna
mente emnpriu as su .. 'Ls instrucções, conduzindo rapidamente as suas trepas ao la
gar do ataque, e sendo as primeiras em romper o fogo . Pür onde se reconhece 
que não escapou prever-se qt1e mn dos pontos ela ilha atacados seria o da villa 

· ela P raia; sobre o que nada mais direi por escusado, r eportando-me em tudo o 
mais ao meu officio ele 15 ele ag-osto ele 1829 sobre es tes acontecimentos. E como 
o ar. J oão Bernardo da Rocha tenciona Yir ao brilhante theatro ele nossa gloria, 
a cidade do Porto, ali poderá achar os valentes officiaes e Yoluntarios do batalhão 
da rainha, e bem assim ouvir o seu bravo e cligno commanclante então major Me
nezes, hoj e brigadeiro, que todos, incapazes ela mentira tanto como ela cobardia, 
confirmarão o qt1c acabo de referir, e o mais aincla que por brevidade omitto . 

Prezo-me de ser ingcnuo e franco, c púx isso confesso que não resP'oncli' :L 
carta que os srs . Passos me fizeram a homa ele dirigir com a bem traçada ode 
que tinha por objecto a victoria a1cançada na villa da Praia, sentindo não posstúr 
em tão aptu·ada situação os preciosos anneis ele cliamantcs, .que em tempos mais 
felizes posstúa o grande Aftonso ele Albuquerque, para mimosear seu digno an
ctor, a quem comtuclo faço a j ustiça de julgar que mais lhe cabia uma immarccs
sivel corôa de louro com<J premio de seu reconheciclo c abalisado talento, sublime 
genio e vast.1. erudição. Comtudo, não foi orgLliho ou menoscabo para seus aucto
res a causa elo meu silencio; os contínuos e importantes negocíos que sobre mim 
pesavam, tendentes ao bem ele nossa patria, não me permittiram dar-ll1e logo a 
devida r esposta e agradecimento ; cireumstancias depois igualmente me impedi
ram de o fazer em publico, por isso que eu tenho sempre procurado que fallem 
mais de mim as acções do que os escriptos.-Sou ele v. s .a, etc., etc.=Duque 
ela Tm·cei1·a. 

t Baltha.sar de Almeida Pimentel, depois barão, visconde e conde ele Campanl1ã. 
2 Antonio da Costa c Silva, mais tarde barão e visconde. ele Ov:w. 
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Escuna. Dü:ina P1'oviclencia tG 

Hiate Bom Despacho 11 • • • • ••• 

H iatc Santa Luzia t l •••••• • • • 

Patacllo Ccwmo e .Almas t 1 • ••• 

Pa tacho Bom Jesus '' , , , , . •. . 

fflappa dii ' força I/ara l e de dcsemb.uquc que o goremo absolu t i~la maudvu coulra o di! i/lia Terceira 

Oommaudnutes Armada -·1-- - - -------- - --
" "' -" o ~ 

Postos I Nomes 
-~ ·:::: 
~ ~ 

Capitão de fi·a ga ta . . . . . 
Ch.efe de d ivisão ...... . 
Capitão de ma r e gncr.ra 
Capitão de fragata., .. . 
Cap itão tenen te . . . .... . 
Cap itão tenente . . ..... . 
Segmtdo tenente . . , . , .. 
P rimeiro tenente .. . . . . . 
Primeiro ten en te . ..... . 
Capitão de fragata .... . 
Prime iro tenente .. . . . . . 
Primei ro tenen te . ... . . , 
P rimeiro ten en t.e ... . .. . 
Segundo ten ente ... .. . . 
Cap itã.o tenente ....... . 
P rimeiro tenente . ... . .. . 
Vo luutari o . . ... . .... . , . 
Segundo tenente . ... .. . 
G n a.rcla marilllra . ... . . . 
Gu a r dn. mnrinha. . . ... ~ .. 
Gu a.rlla mar inha .. .. . . . 

!E s o, 
"' 

J osé Grcgor io Pegado..... . ..... . ...... 22 
:P.rau cisco Ignn.cio de l\[i randa. Everard... 12 
.Joaquim José da Ctmha, ., .. , , . . , . . . . . . 7 
J oão Pedro Nolasco da Cunha . . . . .. . .. , . · 11 
José Joaqu im I_,er e ira. ..... . . . .... . .... 4 
Sebastião A·n toui o P egado.. . . ... .. . . . . . 'G 
Antonio D anie l Baptist,a ele Ban os . , . , . . 3 
F r·ancisco de Paula. 'r a.varcs .... . .. ... . . 
l\fanuel P edro de Carvalho .. . ...... . . . . . 
J oaquim l\la.r ia. Bruno' de 1\:loraes . .. . .. . . 
Antonio J osé Borg.es de Castro ... . . . . . . . 
Po rfi r io Antonio Caminha . . , .. . , . . . , . . . . 
.1 os é da Costa.. Couto .. . .. .. .... . . . . . . . . . 
Anton io l"rancisco Vicente He itor .... . . . 
.Toão .. Tosê PCI:uaudes . .. . . . .. . .. . . . .. . . . 
Domingos Forhmato do Valle ... . ..... . . 
ll'rancisco ele Assis e Sil-va • . . . . . .... . . . . 

. José J oaqu im tlo R ego ....... . . . . ... . . . . 
Carlos Angnsto 1\fornes de A lmeida . ... . 

.J oao Ccs:>r Cardoso ... .... , .. .. .... .. , . 

I 

>Da:'id V i ator ela Camnra .... . . ... . .. . . , 

4 
3 
3 
·! 
2 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

98 

"' I"'"' 
<ll e>, ro 

1::! ~;::; 

~ :§ ~ 
Pl c o 
8 o"' 

2 3 
1 3 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

:J ~ 

" "'"' C)~ 

~a 
't) N 

E.;! o, 
"' 

4 
4 

. •! 
•1 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
u 
1 
1 
1 
1 
1 

57 

~ -~ 
·5~ 
"'" O o> 

"' 

2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

36 

~~ 
-~ g 
o~ 

!ES 
O o 

"' 

5 
4 
·! 
4 
3 
3 

"3 
''3 
2 
3 
3 

.2 
.2 

1 
1[ 

1 
1 
1 
1 

51 

m 

$ 
~ :;: 

10 
s 
s 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 

fJJ 

o 
IC>i 

~· " " .e-
~ 

"' " " ·s 
IE 
o 

·180 I 3 255 2 
17~ 1 
221 2 
61 

12.1 
GO 
51 
53 
65 
GO 
28 
•H 
93 
52 
15 
16 
12 
10 
10 
10 

1:9001 8 

Brigada 

"' "'" :~ -~ 
" :.. E .E o.s 

·1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
1 

lD 

"' " "' " o o 

""' ~ s ·- " P-<~ 

2 
2 
1 
1 

15 

"' ' 0 

~~ 
01"' 
~ g 
:r.~ O 

o"' 

"'" """ og., 

o 
'5.. 

~-§ 

'"'" ~-&. 
d 

"' 

Q) 

g. 
@ 

""' ~s 
"'" ÁQ) 

"' " "' 

" ~"'c:! 

~~ 
~ t! 

'O ~ 
~-<> 

E S 
o" 
8 

.:! 
Ul s 
"'"' ~~:§ 

" " "' 

13·! 674 213 887 76 
93 391 3!1 702 52 
34, 243 343 5SG 32 
85 342 229 511 46 
H 95 331 426 22 
31 17ú 238 417 22 
10 87 394 481 12 

9 76 383 459 2 
11 79 305 384 8 
15 97 3;1.! •!-.11 4 
12 89 302 391 2 
- 40 - 408 
H 7G - 76 18 
29 HO - , J-10 12 
12 78 - 78 18 

19 - 19 

2G - I 2G 15 - 15 
13 - 13 
13 - . 13 
13 - 13 

:a.to 12:78.1 I 3:393 1 G:17S I 334 

~ 
o 

:.o 'O 
?~ 

~-~ 
'C 

1:391 
1:125 

155 
875 
394 

18 

3,! 

7 

321 
30D 
106 

SG 

4:821 

Armaram-se t.mnbem trcs ba rcas e igual numero de lan chas cl :> n au c fragatas Diana e Pemla, tendo ao torlo se is peças, qtte cl ispamrn.m noventa e dois tiros. Extrahimos o sobrecl i Lo quadro estat:istico 
il a. Me71loria histo1·ica de E usebio Can<lielo C01·de iro P inhe iro F urtado, que declara. te l-o formado <i. v ista <le u m mappa do chefe da esquadra mig nc l ista e de a n tros docmnentos existentes n os a rchjvos do 
m iu isterio da ma ri11h a. Ueferindo-se ás observações de J osé Joaqu im da Rosa. Coe lho, p ostas a qui como n otas, por conveniencia typographicn, d iz q allu cl ido escript 01: : cO g1~ancle nu mero de baterias 
mascaradas e a barbete qne menciona. o chefe rebe·~de, só existiam na sua pertur bada imaginação, porquanto, se só com onze peças de artilhe r u1. se guarneciam todos os seis .fo rtes, qu an ta.s mfl.is pode
ri am Lmver para as ditas baterias e para. os en trincheua.mentos, que até estavam incompletos? .i\Ias assim convinhrL exagerar a. resistencia para não parecer tão vergonhosa a <ler rota ~ . 

' Bateu os for tes do Esp irito Santo, do Porto, da Luz e (las Chagas; duas baterias entre o Espir ito Santo c Porto; uma entre Porto e Luz, outra a ba rbete entre Lu z e Chagas . -' Bateu o fo1't.c de 
Santa Catharina e uma bateria masca1·n.da. por um canuavial á esqu erda elo d ito fort.e; - 3 Baten ns mesmas for tificações que a D iana. - oi ;Bateu duas baterias mascaradas e d ift'e ren tes pey:ts n cober t.cJ 
de canna.via.es, forman do a p nrte ela circumvallação entre os for tes das Chagas e Santa Ca.tha.rina.. - 5 Fóra. ela linha, en tre a. nau e a Pei'Ola;, d irigi1ul o o seu fogo quando e onde ll10 convinha conforme 
a s ua posição. - c }.,icon em frente da c idade, b loqueando-a. - i J3"óra. da linh a., ao sueste da. fragata D iwrw., para bate r o forte <lo Esp ír ito Santo. - s C01n material pesado de g uerra., e h ospital. - 11 J..~este 
o oeste com o .Maia Ca·1·r,Zoso, para o mesmo fim que este, e contrtL uma ba teri a. mnscn.rada. - 10 Pelo trn.vez da cor veta P rin.ceza Real bu.tin. a estrada p or onde v illh a a. gente u nir-se á P ra.ia. - 11 Com ma~ 
t.er ial de guer ra. - 1 ~ A queima-roupa dos mürinche ira me ntos da Pl'aia para a mosqueta ria, em 3 br:tçns de fnl}do.- 13 Entr e a Pcrola, e a Dicma, batendo a e~trada da. c idade, por onde vinh am r eforços 
de gente e pat"ques de cam panha, e protegeu o desembarqu e :i esque rda do fo rte do Esp iri to· Santo. - n Bat.in,. a. planície sobTe a ,ponta da. Mal merenda, outle está o ~elegrnpho, e u m esquadrão de cavai~ 
la.l'i n. - 1; _Na frente ele dezoi to barcos e esca.lqres a rmados, que no segundo ataq u e levar am à terra dois m il c seten ta homens.- 16 A vCla com a polvor a de reserva. - 1

' Com ar-: par elhas do p a rqu e. 

O'> 
1+>
C,l:> 



644 

Cu lloca~ão do pc>soal militar da ilha Tercei ra em agos to de 'I &29 

Estado maior · gener al 

Governador e capitão general- .Conde de 
Villa Flor, marechal de campo. . . . . . . 1 

Ajudantes de campo- D. Antonio de 
Mello, tenente; D. Manuel da Ca.mara, 
D . Carlos Ma.sca.renhas e conde ele :E'i
calho, alferes .. . • . . • . . . ... · . . · . . . .• ~ 

Repartição do 'estado maior general 

Chefe-José Baptista Silva Lopes, t e-

5 

nente coronel .. . .... · · . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajuda1~te-M:mnel José Mendes, major 

(1 de igual patente e 1 capitão) 1.. . • 3 
Quartel mestre-Balthasar de Almeida 

Pimentel, cap itão (1 tenente).... . . . . 2 
Secretario militar-Luiz da Silva Mou

sinho ele Albuquerque, tenente. . . . . . . . 1 

7 
Dil·ecções 

Fortificações e telegraphos - Eusebio 
Candiclo Cordeiro Pinheiro Furtado, 
tenente coronel (1 capitão, 1 t enente e 
2 alferes) .. . . . . . .. .. ; . . . . . . . . . . . . . 5 

Qaarteis - José Ro6higo ele Almeida, êo · 
ronel .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 

Trem e laboratorio - Antonio J osé da 
Silva Leão, capitão .. .. .. .. .. : . . . . . 1 

Pagadoria militar - João da Silva ::3er-
~:ão., maj.or .. . .' .. . . .. . .• .. . . , . . . • . • • 1 

'8 
Governos 

Cídadc e policia militar- Pedro de Sousa 
Cana varro, coronel. . .. . : . . . . . . . . . . . 1 ' 

Major da lJraça-Mathens Caldeira Vieira 
de Andrade, major . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Cnstello de S. J 0ão Ba:ptista-JoséAn
tonio da Sil:;va 'rorres, coronel. . . . . . . 1 

Castcllo de S. Sebastião - J oaquim ele 
j!<~rcitas c Aragão, major (1 alferes). . 2 

5 · 
Commanclas 

Al'ti.lheri.a (geral)- Sebastião. Drago Va
lente ele Brito Cabreir~, brigadeiro . . . 1 

Artilheria elo castello ele S. João Ba
ptista- J oaqtúm. Pereira Marinho, te-
nente coronel (1 capitão).. . . . ...... . 2 

Artilhería elo castcllo ele S. Sebastião 
Anselmo ele No1·0nha Torrezão, capitão 

. (1 scgtmdo telil.eate). .. . . . . . . . . . . . . . 2 

.ATtilheria da villa ela Praia - José Ma-
ria Balcly, tenente. : ... . .. .. . ... . . : 1 

~~orça armada:_ Antonio P cclro de Brito, 
coronel (2 capitães) . . . . . . . . . . . . . . . • 3 

Brigada ele infanteria- Fili13pe Thomaz• 
Ribeiro, tenente .coronel. . .... . . _ . . . . 1 

l\'1 ajo r da brigada de iuff.l.uteria - J oa-
qtúm BBnto P ereira, tenente . . . . . . • . . 1 

11 __ , 

Corpos e companhias 

Batalhão ele artilhería 2, sob o commando 
do major Antonio da Costa e Silva: 

l\1:ajor ... .. .. . . .. . .. . _ .. .. .. .. _. . . . . . 1 
Qnarteis mestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Secretario . .. . . . . .... _ .. .. _ . . . . . . . . . . 1 
Círnrgi'ão mór . ...... _ . .... _ .. . .. .. . : 1 
Porta-bandeiras 3. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Capitães. .. . . . ......... .. .. .. . . ... .. 6 
Primeiros t enentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Segundos tenentes ... .' .. . _ . . _ . ... . _ . . _ 9 
Sargentos e fhrrieis .. _ . . • . . . . . . . . . . . . 27 
'.L'am b ores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Pifanos .. . . ...... . .. .... .... ... . . . .. 2 
Cabos, anspeçadas e soldados .. . , <, ••• • • -~ • 

386 -Companhia de conductOTes, sob o com-
mando de l\llanuel Antonio l!~reire: 

Ajudante .. ... . . .. . . . . . . . . . ... . . _ . . . . 1 
Porta-estandartes . .. .. ·. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sargento .. . .. . . · . ....... .. .... . ,. . .. . 1 
Clarim . .• . .... . . . ...•• .. .. . .. • , .. . . . 1 
Ferradores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cabos, anspeçaclas e soldados . . . . . . . . . . 24 

31 
Companlúa de officiaes a cavallo 4, sob o

commando do capitão José Osorio do 
Amaral: 

Picador .. ... ... .. .. . . .. .. . . .. .. .. ... 1 
Porta-estandartes • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sargentos ajt1dantes . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Capitães . . . .. . . . ...... ........ . ... .. 2 
Ten.eutes . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4 
.Alfer.es ou segtmdos tenentes . . . . . . . . . . 20 
Sflrgentos e üu·xieis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Cla.rim .. . . .. . . ........ .. .. . . . ....... 1 
F errador .... .. . . •. . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cabos, auspeçacl:J.s e soldados ... . .. . .. . ~ 

Batalhão de c.açáclores n.0 5, sob o com-
mando do major J .osé Quintino Dias: 

lHnjm· . . . .•....•. . . . .. . . . ... . . •.. .. . . 
. Ajudl).nto ... . . .. . - . . . . . .. . ......... . . 
Q~lartc~. mest.rc . . - ... .. •. . .. . . ... ... . . 
Cu·tu·g1a.0 mor . . . .. ... . .. • . . _ .. . .. . . . 
Ajudante de cirmgia . . . . .. . . , .. _ .... . 
Ca1jcllão . . . . . .. .. .. ... . . .. .. .. - .. .. . 
Sargento ajudante . . . .. . ..• . .. . . _ .. . . . 
Sargento quartel mestre. . . . . . . . . . . . . 
Coronheiro .....•............. • ...... 
Espingarcleiro . . . .. .. . .. . . ... . . . .. .. . 
Corneta mór . .... . . . . . .. .. . . .. . . ... . . 
l\f usicos . . .' .. . .. ... .. . - . ... ... . .... .. 
Ca.pitães . .. ..... .. - .... .. . ... .... . - .. 

63 -
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B 
4 

T enentes . . - . ... . - .... .. . . . . .. . . .. .. . 6 
15 
25 

Alferes ... .. ... . . . . .. . . . - .. - ... . .. . . 
Sargentos e fm·~'ieis . .. . . . _ . ·· .• • ... . . . 
Cornetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 6 
Cttbos, anspeçaclas e soldados . . . .. . . . . ~ 

427 -1 O .numm:o de offieilt~s entre parcnthcsis iu<lica os C)tte coadj ttvn.ram o rospectivo serviço. 
Dtstl'lbmda toda a força pelos castcllos, fortes tlistr ictos e columnas. 

a O ma.:ppa que nos set·vi n de gui q. a.grup.a os p~rtn.·cst·n.ndartes co,u os porta-bande iras, o mesmo succede n._ ro~: 
peito do clarin s, cornetas c tambores In61·es1 assim coJno as pn~ças d'c sta c lasse sem gradua~~ão; por isso distí1,' 1 ~" 1 

mol-as cmú'oL·me nos parece ma.ia conscnt.aneo :i 3/nti ga orgn11i sação das armas e corpos ; s ubsi ste1 poréu11 n fÓ1 11111 

gc ncri ca. qua.uto a.os indivíduos das so i.JJ'C<1 itas c lasses ont s.e rvi ),O nos distric-tos. 
· t OompJ·ebcudo m-se vinLe e um que estavam atlcn.clos. 



Batalhão de officiaes, sob o commanclo 
do coronel Bemardo Baptista ela }i'on
seca: 

~oroneis ............ .' .... .. . ....... . 
M~t~~~:s coroneis . ....... .. .. .. ... .. . 
.A 't~clant~.· . · · · · · · . · .. · · · · · · · · · · · · · · · · 
QJ S .••• • . • . . • • • •• •. • • • • • •. • • • 
}Ynarteis mestres .... .... .. ..... . . . .. . 
C tcadores . ........................ , . 
C ap~l!ães ... .... .. ... . ... . ..... ,, . _ . . 
T apttaes ..... .. .. ........ ... _ .... , .. 

euentes .. 
Alferes ou ~~gn~~l~~ · te;;e~t~~: : : : : : : : : : 

10 
10 
11 
10 

7 
5 
6 

22 
2·7 
44 

152 
Companhia ele volnntn.rios academicos,

s?b o commanclo elo capitão Jos6 Ma-
l'1a de Frias: · c 't~ 

T~~~~fe'.".". · · · · · ·· · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · s .................... .. .. .. 
C

argeutos e fttri'ieis .. ... . ....... ..... . 
orneta s ..... ..... ..... ..... . ..... .. . 
oldados .. .... . .. .. . .. ........ ~ .. .. . 

1 
1 
5 
1 

46 

54 
:Regimento provisorio ·ele ·infa.nteria, sob--

o commanclo elo tenente coronel D. Ba.r
T tholon1et1 Salazar Moscoso : 
lVI~J?-ente coronel. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
.A ~ores ............. . . . . . . . . . . . . . . . 4 
QJnclantes.. ..... .. .... ... . . . .... .... 2 

C
.nartel mestre ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 1 
tnu·g · • · 1 Car)ell~ao moT. . . .. .. ... ... . . .. .. ... . 

p ao . ........................... 1 

S
orta-ba.ncleiras . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
aro-e t ' · ' t 8 

S b n os a.JUCLa.n es .. . . .. ... . .. .. .. . . 
arg·e t t . . t 9. O n os quar ets mcs rcs . . . . . . . . . . . ~ 

Toronheiro ........ , ... . . . . . . . . . . . . . . . 1 
C abnborcs mórcs. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 'ti ?S de tambores. ... . . . ............ 2 

lls tcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

645 

Capitàies . .. ' ... ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Tenentes . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 13 
Alferes. . . ... ........ ......... .. .... . 14 
Sargentos e fnrrieis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 
Tambores. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 21 
Pifanos ... .... .. . . ....... . ·.... ...... 3 
Cabos, auspeçadas e soldados ...... . .. ·: 531 

712 

Batalhão de. voluutarlós da raiiiliaD. Ivla-
rín. II, sob o commanclo do major Ma
nuel Joaquim de 1\'Ienezes t,. 

Majores ... , . . . .. .••.•••..••. . •- · · · · · 3 
1 
1 

Ajudante ..................... ········ 
Cinu·gião mór ..... .. .. . ...... .... .. . 
Ajudantes ele cirurgia .........•. .... .. 
Cn.pellão .. . .. .. ..... .... .. . ... ..... . 
Sargentos ajudantes . .. .. . . .......... . 

2 
1 
8 
2 Saq;;eut.os quartcis mestres ..•. .... . .. . 

Bottcano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 
. Espingarcleiro . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 

Corneta mór . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 
Capitães. ............... . . .. ........ 6 
'fenent es ....... . · . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 6 
Alferes. . . .... .... . .... .... ..... . .... 6 
Sargentos c furrie is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Cornetas.. . .............. . .. .. ...... 10 
Cabos, anspeçaclas e soldados.. . . . . . . . . 325 

Companhia cie voluntarios da cidade, sob 
o commanclo do major Domingos Meu
eles Ribeiro: 

:Major ......... .. , . .. .. .. : ... . . . . .. .. . 
Capitão .......... . . ..... ........ -. ·,. 
Tenente .... . ." . . . . . . . . . . . ..........• 
Alferes ................ . .. .. .... . ... . 
Sargentos e furrieis . .. ..... . . ..... . . . 
Cabos, anspeçadas e. l:lolchtclos .........• 

416 

1 
1 
1 
2 
H 

96 

Total da forçru dos corpos e companhia . ....... . .. . ... .. . . . : ... . . . . .. .. .. : . . . . . 

110 

2:350 

Designação dos rli st ri rlos c colurnnas militare1, com o pessoal respectivo 
Districtos' Alferes ou segundos tenentes . . . . . . . . . . 3 

a 1. 0- Ciclade' 
oro . · · 'feueneis .. · . .. ..... . .......... . .... : .. 

M . ntc co10nel. , ................... . 
A ,a.Jores . .. . .. ... ..... ... .. ... ...... • 

0 Juc1autes . . .... . . .... ...... ...... .. . 
"uarteis mestr·e· · c . ' ~ -- .. .. ..... . ... ... .. . 

· 1,apttaes ... ............ ..•.. . . . . .. · . . . 
Jl.lfu~~tes ................... . ......•. 
S s ou segundos tenentes ......... . 

argeuto f · · Cl . s e LUT1e1s .... . ...... . , .... . 
b b·!ns, cornetas ou tambores .. ....... . 

a os, anspeçaclas e soldados ..... •.. .. 

5 
1 
3 
7 
5 

l1 
11 
14 
8 
o 

90 
158 

Cor~nel. . 2.
0
- Porto Jndmt --

Tenentes.·_·· · ········ · ··' · · ·· · ·· ··· · ~ 
Alferes ou -~~gt~cl~~ t~~~;t~;." .".".'.".'_".'.".' 4 
Cabos, anspeçadas e soldados . . . ... . . .. ~ 

. 3. 0- Porto Mo,rtim 

~en-ente coronel .. . •. . •.. .. .... .. , ... 
enentes . .... . ...• ... . . . ...... ...... 

49 

1 
2 

Sargentos e finrieis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Clarim, corneta ou tn.mbor .... ... .. : . . . 1 
Cabos, !l!nspeçadas e soldados . ... ... . .. 57 

68 
4. 0- Villa. <la Praia 

l\1aj ores . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2 
Ajudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Cinu·gião mó r. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ajuchntes ele cirurgia.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Capellão. ...... ........ ... .. .... .. .. 1 
Sargentos ajudantes... . . . . . . . . ... . . . . . 8 
Sargentos quarteis mestres. . . . . . • . . . . . 2 
Boticario .....•............ , . • . . • . • . . 1 
Espingarcleiro . . • . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . 1 
Clarim, corneta ou tambor.. . . . . . . . . . . • 1 
Capitães . . ............ . .... . ........ 9 
Tenentes.... .. .. ... . . . . . ........ .... 7 
Alferes ou segundos tenentes. . . . • . . . . . 17 
Sargentos e fmricis. . . . . . . . . . . . • . . . . • 46 
Clarins, cornetas ou tambores.. . • . . . . . . 11 
Cabos, anspeçadas e soldados . ... . .. . . - 307 

417 
1 

'l'o<1:1 a força disponiYel gnarnecia o quarto disf.ricto. · 
. t A :trea d1cstes e os nom es dos comnutnd~ntes consta da ordem elo clia de 1 de julho, inserta a p n.g. 42'8, c.oJn 

; <hffcrcuçn, porem, que tdi figum co.mo cltefc do terceiro o coronel de milicias José Maria de Barbos11 e Abono1, 
uo ma_ppa que temos ]Jl'esente o tenente coron el Diogo '.Dhoma.z Ruxlcben. 

:t A IUaior parte doa o1ficjnea estavam no ~:: crvi~·o cl'esla. c seus castellos. 
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8. 0
- S. 11Iai!JOIIS 1 

Tenente c01·onel. .............. . . . . . . . 
G.O-Villu Novn. c Lagons 

T enente coronel ... . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Capitães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Alferes ou segundos tenentes . : . . . . . . . . 2 
Sargentos e funieis . . .. . .. . ... . . . . : : . ~ 

Alferes ou segundos tenentes. . . . . . . . . . 2 Clarins, cornetas ou tambores .... : : . . . . a 
Cabos, anspeçadas e soldados.: .. : . : : : : 56 Sargentos e furrieis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Clarim, corneta ou tambor ... : : . . : .. . . 1 
Cabos, anspeçadas e soldados . . : . . . . . . . 35 dblumnas 67 

G,O:_ inscoutoS 
45 

Teiiente étJi'obei.... . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 
Capitães . . . .. .. .. . . . . . .... : . : . . : . . . . 2 
Tenente .. . .... . : . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 1 

1.ri- T erra Cllii 
11fajor ....... . . . . . . ... . .. . . ..... : . : : . 
Capitães .. ... .... : ................ : . 
Tenentes . ............... . ..... . : ... . 
Alferes ou segundos tenentes .... . . : : .. 

1 
2 
2 
2 
4 Sargentos e furrieis ... . ... . .... : . : . . . 

Clarins, cornetas ou tambores. . . . . . : . . 2 
Cabbs, anspeçadas e soldados .......... .J.QQ 

Alferes óu seguhclos t enentes . ... . . : . . . 2 
Sargentos e fw:rieis ........... : . : . . . . 7 

113 
:Clarim, corneta oi.J tambor .. . . ... : . . . . . 1 
Cabos, anspeça'das e soldados . .. : : . . . . . 68 

2."- Villi.~ tle S: S~bastiii.o 
82 

• \ 7.0- Santn. Ba.rbarrrl. -

Major , ........... · . . .. .. .... : , . . . . .. 1 
~r:Jf;ie·s· .' .· .· .' .' .' .' .' .' .' .' .'." ,' .' .· .' .' .· .·: .':'.' _·; :·.· ~ 
Tenentes ... . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Alferes ou segundos tenentes . .. 1 • • . • . • 3 
Sargentos e nu-ri eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Alferes ou segundos tehentes ....... : . . 3 
Sargentos e furricis . .... . . .. . ... : . : . . G 

Clarim, cornetlL ou tambor . .. . : . . . . . . . 1 
Cabos, anspeçadas e soldados,: . . . . . . . . 32 

Clarins, cornetas ou tambores. . . . . . . . . . 3 
Cabos; anspeçadas c soldados . . . ... , : . . 125 

39 143 
Empt:caadbs uo Irem; couyalcsccnles, imlidos; enfermo~ c presos 

Coroneis ............. : .. ... . ·. . .. . . . . 2 Subalt.ernos (4 tenentes e 1 alferes) .... . 
Ajudantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sar$'ehtos ~ furrieis ...... ... ........ . 

5 
5 
1 Porta-estanda,r tes ou porlla-bandeiras. . . 3 Corneta rno1' du tambor mó r .. . .. . .. . . . 

Capitão . .. . . . .. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cabos, auspeçadas e soldados ..... .. .. . 150 

Recapitulaçüo 

Postos 

Serviço 

Perhm- ConUn
ncnte gelito 

~Iarecbal ele campo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Brigadeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Coronpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Tenentes coroneis . . . ... . .... . .. . .. · ....... . .. , . . . . . . . . 5 10 
~Iajores .............. . .. : . . ... . .... . . . ......... . . :.. 8 18 
Ajudantes . . .... . ... . .... . .. . . ... ...... . : . . . . . . . . . . . . 8 5 
Quarteis mestres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 
Picadores .. . ..... : . .... : , .. . ... : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Secretario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Cirurgiões mores ... . . . .. .. ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 3 
Ajudantes de cirurgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 
Capellães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1 8 
Porta-estandartes e porta-band'eiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Sargentos ajudantes . .. . . . .. ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11 
Sargentos quarteis mestres ............ : . . . . . . . . . . . . .. . . 2 3 
Boticario ... . .. . .. . .. ... . .... ·. : ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Coronheiros . . . · ..... . . . ... . ... : . . ....... : . . . . . . • . . . . . . 2 
Espingardei.ros . .. .. . .. . ... . .. . . .... . . : . .. . . . . : . . . . . . . 1 l 
Clarins mores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 
Cabo de tambores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Musicos .. ... . '· . . . . . ..... .. .. . . . . : .. : ..... : . . . . . . . . . 5 
Capitães ...... . . . . .. . . . ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 29 
Tenentes e primeiros t enentes ........ . : . . . . . . . . . . . . . . . ~9 37 
Alferes e segundos tenentes· . . . : ... . .. .. .. . . . . . : . . . . . . . • 52 154 
Sargentos e ii.u-rieis .. . .. . . . . ... ...... : .. . . : : . . . . . . . . . 84 114 
Clarins, cornetas e tambores . . . ... . ; . . . . . . . .. .. : . . . .. . . . 26 21 
Pifanos .. .... . .. . . . ..... . . . . . . .... . . : . . ... .. . ... : . . . 5 
Ferradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. . . . .. : : . : . . : . . . . . . 3 
Cabos, anspeçadas e soldados ... .. ... : . . . ... : . . . . . . . . . . 912 649 

1:182 1:035 

Situa
ções 

diversas 

2 

2 

3 

1 
4 
1 
5 
1 

150 

169 

f.libtill 

1 
1 

14 
15 
26 
15 
11 
G 
1 
4 
3 
9 

23 
19 
5 
1 
2 
2 
4 
2 
5 

60 
70 

117 
203 
48 
5 
3 

1:711 -2:386 
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Fortes · que defendiam a l'illa da Praia em ·1 f de agosto de 1829, com dcsiguaçao dos seus comntandanlcs 
· peças de arlil~cria c guarnições 

Santa CathaTina do Cabo ela Pmia. - Commandante Nuno Brandão de Castro,. 
nlfe1:es ele infantcria; 3 peças de calibres 2±, 20 e 18, que dis1Jamram 89 tiros, 
80l'Vlehs por 3 artilheiros ele linha e 12 ele costa; 10 praças de infanteria e 3 ele 
C<tçaclores n. o 5. · 
. S. José. - Commamlante Antonio Augusto da Costa, Ripper, sargento do ba
talhão ele volunt~1rios ela rainha D . Maria II; 2 peças ele calibres 24 e 9, que dis
pararam 32 tiros, servidas por 2 artilheiros de linha c 8 ele co&ta; 6 praças de 
1llfanteria e 3 de caçadores n . 0 5 . 

S · Caetano. - Commanelante José Peixoto d<1 Silva, . soldado elo batalhao ele 
volu~ta1·ios ela rainha D . Maria li; 2 peças ele calibres 24 e 9, que dispararam 

, 54 tn·os, servidas po1' 2 artilheiros ele linha e 8 de costa ; 6 praças ele infanteria 
e 3 ele cacaelores n . 0 5. · · 

S .. Joao._- Commanelante José Pauto Machado, soldado ele artilheria; 1 peça 
de ca;hbre 18, que disparou 35 tiros, servida por 1 artilheiro ele linha e 4 ele costa; 
4 praças de infante ria e 3 ele caçadores n. 0 5. 
_ Santa 0 1'uz elo Po1•to.- Commanclante Sin'lão Antonio ele Albuquerque e Cas
tro, alferes ele infantetia ; 1 peça ele calibre 24, que disparou 39 tiros, servida por 
1 artilheiro ele linha; 5 p1'aças de infanteria e 6 marinheiros. - I!'ora.m grandes as 
avarias que d'este forte se fizeram em a nau D . João VI, enfiaml?-lhe tiros de 
popa á proa, com que lhe matou muita gente nas coxias, fi.canclo log-o ao primeiro 
des truido o tombadilho e quebrado o pat1 .da r etranca. . 

Espi?·ito Santo. - Commanclante Manuel Franco, alferes ele caçadores; 2 peças 
de calibres 24 e 18, qtte dispararam 7 tiros, servidas por 8 artilheiros ele costa; 
4 praças ele illfanteria. - Os 11,avios mignelistas bateram vigorosamente este forte} 
construido na base de nma alta serra; todas as balas se empregavam n'ella e 
p~·oduziam estilhaços, que feri[tm ele revez a guarnição, cujo inconveniente foi pre.
\risto, mas irremecliavel, e por isso não se pôde sustentar a sua clefensa. N'este 
ponto os inimigos lançaram enl. terra aJgnns granacleiros e caçadores, que por mo
lll<;lntos occuparam o forte, já ~ntão abandonado , arrojo que lhes custou caro, por
qllanto os destemidos vohuitarios fizeram -saír pelas canhoneiras, á bayoneta, quem 
entrára pela porta .' 
l Afóra os seis fortes aqui mencionados, alguns outros se abandonaram por falta 
c e artilheria, ficando as trincheiras indefezas pelo mesmo motivo. . · 

O auctor da J.l!femO?·ia histo1·iw, ela qual extrahimos estas informações, apre-
senta como esclar ecimentos o seg·uinte : . 

:< 1. 0 O proj e c to de clefensa para a bahia da Praia era ligar os seis fortes com 
entnncheiramentos continuas, procurando-lhes melhores fl.anqueamentos e a varias 
l)Ontos da mesma b'ahia, ficando assim }Jerfeita.mente fechada a praia. Os meus 
tollegas concorclaràm n'este proj ecto, e o general ordenou a })rompta execução, 
lUandando ir logo do castello ele S. J oão Baptista as peças que se haviam retirado 
do~ mesmos fortes, e que outra vez se montassem as que estavam apeaclas : foram 
encarregados estes ·trabalhos ao capitão ele engenheiros Pombo, e o commanclo 
g'eral ela artilheria ao primeiro tenente Baldy, Ílmcções que estes officiaes execn
ta.I:am com o zêlo e acerto que os distinguiam. E stes trabalhos achavam-se mtúto 
adiantados, mas incompletos ainda, quando fomos atacados no dia 11 ele agosto. 
d «2.,0 Era commandante elo quarto clistricto ela villa ela Praia e ela força que a 

efendra o ma;jor elo 9.0 batalhão ele caçadores, Manuel Joaquim ele Menezes. 
«3 .o Commandantc dos artilheiros ele costa n'esta linha o capitão de infanteria 

~·~ 10, Manuel Joaquim Simões, morto ele um tiro qe canhão ela nau, que atra
' ess_ando tun parapeito ele 15 palmos ele grossura} solidamente construido e re
v-estlelo interior e exteriormente com raizes ele canna mui bem ligadas, a bala 
deslocou uma el'estas raizes, que lhe bateu no peito e o matou. T ão proximos es
tava~ elas nossas clefensas os navios inimigos, principalmente a nau, que fundeou 
na e1tstancia ele amarra e meia., isto é, a 180 braças e em menos ele 6 cli~as ~e 
fundo, tanto qne na baixamar chegou a tocar, e só com a enchente. e uma vn·a.çao 
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de terra se pôde salvar, o que fez com tal precipitaçrio e clesaccordo, c1ue teve 
de perdGr quasi todos os seus ferros, e o mesmo aconteceu aos mais navi~s, que 
durante a acção estiveram ancorados. . 

«4. o Em rasão da escassez das nossas mlmições, eram recambiadas pelos nos
sos .canhões as mesmas balas com que os rebeldes nos atiravam. 

«5. 0 Este mappa é extrahiclo de outro datado ola villa da Praia em 13 de agosto. ele 
1829 e assígnado por José Maria Baldy, tenen.te conimanda.nte da artilherí~ da vlll11: 
da Praia.lJ -

nccorrcncius no pessoal da guarnição da ilha Terceira em 11 ·de ngo:.to de 18 2 9 

Mortos 

Capl.tão ele infanteria n. 0 10, J\IIanuel Joaquim Simões. 
Tenentes, de infanteria n. 0 21_, José Caldas Osorioi e de voluntarios ela rainha, 

José Narciso de Carvalho. 
Sargento. ele voluritarios ela rainha, Evaristo .Luiz ele Moraes. . _ 
Boldados, Manuel Antonio, de caçadores li. o 5, e ele vohmtarios da rainha, Fran

-cisco José Bernarcles de Oliveira~ João José Pereira, J0aquim 'de Almeida 
Queiroz, José Coutinho Alves, José Maria de Passos, Manuel ela Cruz, Mar-
cellino José da Silva. · 

Feridos gravemente 

Tenente de voluntar:ios da rainha, João Edum•do de Abreu Tavates, 
Sargento de volunta.rios elo mesmo batalhão, Antonio José de Sousa. 
Soldados, do dito corpo, Jacinto Roili·igues Chaves, Antonio José de Carvalho, 

José Marques ~e CaTvalho, e de artilheiros ele c0sta, Francisco Pacl'i.eco. 

Feridos levemente 

Alferes, de caçadores n. 0 51 Luiz Antonio de AQievedo, e de vohmtarios da-rainha, 
João Antonio de Moraes. 

Sargentos do ines mo hata!Mio, Antonio José PeTeira, Francisco de Sousa Ribeil·o, 
Joaquim de Almeida -Menezes, Joa:quim José Pinto. 

Cabos do dito coi'po1 Domingos José Ferreira; Joaquim de Oliveira Costa, Luiz 
Claudino. 

Soldaclos de voluntarit>s da rainha, Antonio Alves C:trneiro, FTanc!sco 'i'eixeira 
Pinto, João Antonio Vi dai, José Dias Pereira, José J oaqu1ll! PeTeira, Luiz dos 
Santos Ramos, Manuel Coelho de Sousa, Manuel Joaqlum, Manuel José Leite, _ 
l\fanuel Pinto de Miranda, _Manuel ele Sousa lVIota, J\IIanuel J\IIaria de Paiva. 

Contuso gra.vemente 

Capitfio de voluntarios ela rainhâ1 l\ianuel Pinto de Queiroz Sarmento. 

Hecapi.tulação 

Mortos 12, feridos 27, contuso 1 ; total 40, sendo 35 de volnntaríos e 5 de pri
meira linha. 

* 
Aunos depois, em 1840, saíu a lume uma folha aclornada. ele estampas, com 

o titulo Quad1·os histO?·icos da libm·dade po?·tl~[jlteza desde 1828 até 1834) Cl~O pri
meiro nun1ero commemora nos segluntes termos o 

A-taque da villà da Práia na ilha Terceira 

Ou a natureza OJ:;lerou pro~g;los a favor de um povo, ou no fim de sete sectuos 
parou a veloz carrerra dos. dias, para que os portuguezes ig·ualassem com f~;!itos 
grandes e pasmosos os povos mais. antigos do mundo. Victorias sobre victorias, 
feitos distinctos nas artes e nas sciencias, descobertas, em. que transluz; tanto o 
valor como a sciencia e a intrepidez, chamaTam sobre esta terra, bafejada pela 
ventura, o respeito e a veneração de quantos contemplam ás paginas das histori.as 
que as relatam; mas a forttma, sempre propicia áquelle que na pratica das vrr-

. tudes cultiva o espírito, pTeparava aos lusos um campo ele gloria, em que, ga-
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nha111do novos louros, elles chamassem sobre si a admiração elos presentes, e 
se constituíssem ao mesmo tempo ·modelos de valor e de mansidão para os vin
douros. 

Por um esforço ousado tinha este povo manso sacucliclo o grilhão, e proclamado 
08 seus direitos ; aquelles, com que se constituitl nação, . e com que se submetteu 
ao cl0nlinio ele lun r ei, que escolheu, e em cujas mãos depositou, debaixo ele mu
"Pnas condições, o pocler ele o reger e bem governar i jaziam esses ferros a um 
lado e ao outro, curvado, o absolutismo, que na 'frente de uma horda sem virtu
cles1 ajudados ela intriga e favorecidos pela ignorancia, espalhada por frades pre
vancaclos e ele nuís intenções , tinham opprimiclo o povo pacifico, disposto ele seus 
bens e de seu trabalho, derramado o seu sangue como_ convinha aos seus inter es
ses> 2:ombado da submissão e da paciencia com que elle supportava o seu tor
mento. 

~ra· este o começo ele uma epocha ele salvação, quando o povo regenerado, 
traluclo por iniinigos irreconciliaveis, viu dobrarem-se os ferros e teve que chorar 
P~r perdida a liberdade, que era sua, que era preço de seu sang·ue, que era pre
llllo de suas fadigas ele Ouriquc c que, mais que tudo, era o principio mais nobre, 
que os ligava c,omo nação a uma terra, se bem conquistada, que não apresentava 
08 espinhos e abni>lhos do captiveiro, mas viçosos lom·eiros com que coroaram as 
frontes os primeiros que n'ella desembainharam a espada por Deus e Affonso . O 
pov;o caíu de novo no captiveiro, e estava reservado pa.ra estes dias, que valem 
seculos, pelo que n'elles se fez, que um príncipe fosse o que dissesse ao povo que 
se libertasse ; caso tão estupendo como raro, e tão digno ele admiração e de sêr 
celebrado, quanto é clesusual ~os que mandam soltar os que são mandados; mas 
tra forçoso que o throno uma vez pagasFJe aos portuguezes luna cli vida, que o 
throno por tantas vezes tinha contrahiclo com os. portuguezes . 

D . Pedro IV, príncipe ela casa ele Bragança, que a este tempo occupava o 
throno elo Brazil, querendo mostrar ao mundo que os r eis diver sificam elo geral 
quando são portuguezes, clisse a um povo, que se .submettia pela successão, que 
0 chamava ao tbrono: <<Larga a vestimenta de escravo, chega, que te quero sol
tar os pulsos, e sê livre, porque te pertence sel-o!» Oh! principe, elos príncipes 
0 lllais digno ele o ser; teu nome será lembraclo emquanto houverem portuguezes ! 
Se os nbssos maiores conquistaram tudo, tu conquistaste o qne os outros não po
deram conquistar; conquistaste o. respeito elos que ainda estão por nascer, que 
saberão avaliar a generosidade elo teu coração e bemclirão teu nome cheios ele ve
neração; porque conduzir á vicito ria ·é valor, reger bem é um dever nos que r e
geu:-; mas quebrai· grilhões, r estitttir os bens usurpados, é virtude sobretudo, e 
lnlllto mais n'aquelle a quem o abuso protegia! . 

Solta assim a nação elos vergonhosos ferros elo despotismo, que se tinha ale
vantado, IJôcle metter debaixo dos pés o monstro e esmagar-lhe a cabeça; mas, 
con:o a generosidade e a magni:ficencia caracterisavam este povo, no perdão con
ceclrdo aos assassinos da patria ficou o germen para a destruição . 
. D . lVIiguel, que instigado por aduladores críminosos ou por sua índole perversa, 

trnha armado o braço c1etestavei contra o pae e contra o seu r ei, esmagando em 
0 lllesmo pé a natureza e os deveres de subdito portuguez, Clunpria o captiveiro P qu.e a vont~de elo pae e os decretos elo r ei o ti~ham ~onclerr:_nado ; porém, aquelle 
: edro, que ~mha s1do generoso para ps subclitos, nao o pode ser menos para o 
l~·mão; e querendo clistinguir este cl'aquelles, de uma só vez lhe deu patria e· a 
lb ~r.clade, e na esposa a maior prova ela sua indulgencia; bens que, ainda que a 
t~htiCa lh'vs defendesse, lhe quiz conceder a gr andeza ele um rei que, tendo que-

rado os ferros ao povo, mal os podia conservar ao irmão. , 
. Restituído o infante, a quem as desgraças e os annos cleviam ter domesticado 

~ lndole, á patria, que não via sem magna as mal cicatrizadas· feridas que elle lhe 
!~~a aberto no seio,. pel~ respeito devido ao rei e à esposa, em quem acabava de 

eltuar-se uma abclicaçao espontanea, r ecebe com os braços cruzados o tyranno 
que a devia devastar. , 

, Pe~a, qt~e não fosse movida por um pulso portuguez, devia continuar o fio 
d esta lustoria, porque a não continuará s~m dor quem. viu e sentiu os estragos 
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ela Íe1'07. usurpaÇão cl'este tyranno, o mais barbaro que dezenove secnlôs têem 
visto, e em quem se reuniu a estupidez ele Heli@gabalo e a ferocidade ele NeTo. 

A arvore ela liberdade, transplantada pela segtmda vez n'este solo de btmção, 
devia soffrer mais um contratempo, para que depois de perdida fosse cultivada 
com mais desvelo e amor; e estava guardado para D. Miguel, príncipe ele costu
m~s que envergonham o seculo em que vive e a terra que o viu na.soex, cle:Scar
regar o golpe destruidor, que levasse ele uma só vez os foros do povo e a lei ftm~ 
clamental elo estado 7 a mesma que tinha elestruielo o justo e legal decreto elo seu 
extermínio. E que outra cousa havia a esperar elo filho rebelde, que se tinha ar
maelo contta o pae e contra a patria, senão a ingratidão? 

D. :Miguel em um só dia commetteu dois horrorosos crimes, um contra Deus 
e outro contra as leis elos homens; e decla,ranelo-se rei, contra o que estav-a dis
posto n.as leis, contra a vontade elos povos e os princípios ele snccessão por que se 
tinha regido a nação sete seculos completos, deu tgstemunho de si e reprehende 
a generosidade com que o irinão lhe tinha elado a corôa e ~• filha. 

N'um momento Portugal, que era uma campina alegre, matizada de esperan
ças ele mil cores, se tornou em um sombrio e ermo deserto; o riso ela primavel'a, 
q-ue respirava na face ele todos, foi trocado em luto, e os cantos ele alegria e ben
ção, que ainda faziam echo 7 foram substituídos pelo choro elo :innocente, pelas 
lagrimas ela esposa e pelos lamentos da viuva; qual sentia a falta elo braço alimen
taclor elo pae; qual a companhia elo esposo e qual a perda do consorte! Portugal 
trocou a gala em luto, e pareceu que toda a sua gl01·ia tinha descido aos abys
mos ela eternidade que a, espada elo usurpador tinha aberto de uma só vez. 

Desde o momento cl'esta usurpação, que f'Gra preparacla por erros· e caprichos 
apoiados por bral(O estrangeiro, a religião e as leis não serviram senão ele instru
mento elo crime, não tanto elo príncipe desvairado, como de seus inclomitos e mai 
intencionados valíclos, e foi assim que um povo pacifico e desejoso ela liberdade, 
viu abertas as masmorras para o receber, e levantadas as forcas para o punir elo 
clelicto ele querer gosar de seus direitos, ver omservaclas as leis e feliz a sua terra 
natal! · 

Custa-nos ter que legar n'este escripto á posteridade um documento horroroso 
elos delictos que esta epocha testemunhou; porém, o caracter de historiador. im
põe-nos este dever, e oxalá que o lug·ubre qua.clro, que vamos apresenta-r, sirva ele 
aviso aos que se nos hão de eeguir, a fim ele que não confiem a g-uarda ele suas 
libcrclaeles, que tanto nos tem custado a conservm~, a mãos fracas e a ,espiritos in
teresseiros, que cuidem de seus interesses e paixões, abandonando a causa elo povo, 
quasi sempre sacrificada .pela ambição e venalíclacle! 

· D . Miguel tinha subido o prime[ro degrau elo throno cond1J1ziclo pela mão do 
pmjurio e da traição, e os passos que seguissem esta, deviam por força .corres-
ponder-lhes. · 

D. Miguel tinha trahíclo a confiança elo seu rei; e, abandonado ao barbaro co
ração, que lhe pulava no peíto1 perseguiu com a ferocidade elo tigre os subclitos 
fieis ela sua esposa. A guarda elo throno foi conimetticla aos pe1juros e aos assas
sinos; a denuncia e o juramento falso foram a pedra angular do eclíficio elo sen · 
r~i?aclo ; as cadeias e os mais horrorosos calabouços foram habitados pelos homens 
ma1s clistinctos em virtudes, saber e valor! D. Miguel, assim isolado no meio ele 
m:p.a horda indomita de criminosos, que tinham vendido as consciencias e os bra
ços á junta atpostolica, conduzidos por algtms nobres, lezados com o estabeleci
mento ela igualdade legal, deixou de ser lagar-tenente ele seu irmão deixou de 
reger pela lei uma nação briosa e clístincta, e se achou reduzido a l;m chefe ele 
aventureiro.s sem ~onsicleração, que, ou pisavam as leis, ou se apossavam elo w.Jiheio, 

· ou persegmam a mnocencia·! 
O que os olhos viram, não o IJÓde descrever a penna; falta a velocidade e 

força ele pulso para escrever aqui a immensiclacle elos crimes então commettidos; 
:frageis e indefezas mulheres arrojadas a negras e escuras masmorras; meruinos e 
velhos todos soffreram! Portugal foi riscado ela lista elas nacões e os portuo·uezes 

~ ) b 

votados ao ferro e ao fogo elos assalariados ele um partido s·ang-~lina.rio qne des-
truía por gosto e que devastava por capricho ! ' 
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N~o se submette sem resistencia aos grilhões de um tigre uma nação como a 
portügueza, que, saída elo berço, Sltrgiü livre, e que livre 1·espirou em todos os 
telllpos e por entre todos os perigos ; a liberdade e a independencia encorajou em 
t?cla:s as epochas o braço lusitano; e nã'O era de esperar que n'este momento ar 
l·ls'Cado expirasse nos peitos elos descendentes dos soldados do conde H enrique 
aquelle amor de patria, que os tornoti tão esforçados, quando libertavam a terra 
em que 'queriam gosar da liberdade á sombra das leis. 
, . Um grit'o patriotico, soltado nas margens do Douro, fez r eumr em roda do 
pendão da liberdade algtms milhares de homens; e este grito, eminentemente poP
tngü.ez, resoou nas serranias do Algarve. A tentativa, honrada e briosa, foi inutil, 
ou P'órque a politica ou porque a concorrencia elos factos tornaram inclefeza a 
caus~t, que estava já vencida e qüe triumphava por toda a parte, que achava sym
pa~luas em todos os corações não corrompidos, que eram os corações .dos verda
deuos portugnezes,! Ás paginas da historia d'estes dias ele gloria e dignos de ·ser 
chorados, hão de a inda os vindouros vi1· tributar respeito aos portuguezes cl'este 
sermlo e buscar model'os de val'or e ele lealdacle! 
. . D111 exercito sem generaes, abancli:)nado, não largott as armas, para não ser 

'tl.:tdor, e se não caminhava vencedor, cheio de honra, abandonou o campo, que o 
n~o deixaram defender ; cedeu áS. circumsta.náas, e pela Galliza, foi longe ela pa
tna, e, á custa de muitos sacrificios, protestar contra os actos illegaes elo usurpa
c~or, e representar Portugal, qüe sem elles não saíria elo captiveiro como naçrio 
hvre e digna ele D ser . 

. O exercito revolucionàdo cônti.'a a i.tsltrpação tinha retrocedido dos campos de 
Coimbra e ·esperava a ultima clecisfio da .jtmta no campo ele Santo Oviclio, na ci
dade elo Porto; porém, debalde espei'ou, porque todos os influentes tinham em
barcado, c foi devido á resolução ele alguns poucos offici acs a deliberação de eortar 
}Jela H espanha até á Corunha e ao :1!-,errol. Não descreveremos aqui, por ser alheio 
do nosso fim,· a serie de acontecimentos, os sacüficios e as privações por que estes 
benemeritos passaram; baste dizer que se lhes negava o sustento a troco elo oiro! 

Oh! E ele todos, que costumam tomar a frente elos povos, quando vencedores, 
qu.aes foram os que acompanharam este grupo virtuoso? P ermitta-se-nos, sem que 
se julgtte parcialidade, qüe dig·âmos aqui, o que }Jócle faz er corar muitos, foi o 
honrado Pizarro, que morreu visconde ele Bobecla. 

A officia.liclade, à testa da qual estava o benemerito Francisco Soares Caldeira, 
coronel das milícias ele Thomar, afretou á sua custa duas embarcações, e as praças 
cl~ pret foram á custa dos éotres transportada-s para Inglaterra, aQuele a sua sorte 
1lâo foi mais benigna; foi a sorte ele emigrados! 

Emquanto estes salvavam a causa ela rainha, que esteve tão perto de perder-se 
para sempre, os assoldadados da junta apostolica progrediam no empenho. Os pa
~res e muitos frades prégavam ao povo a mentira; e outros, esquecidos ela san
ticlade do seu ministerio, aconselhavam o pm:jurio e pediam o saJlgue elo imlO
c.ente ! 0::; juizes conclemnavam sem culpa, e todos apunhalavam, elo posto que lhes 
tinha sido confiado, a rasão, a verdade e a justiça. A r eligião foi capa ele todos 
08 crime·s ·; a realeza serviu de · salvaguarda a todos os facinoroso s. Em todos os 
tempos os impostores costumaram trajar as vestes ela epo.cha; e em todos os tem
pos .os facciosos api·oveitaram os caprichos, e á sombra de todos os partidos se 
nutnram ambiciosos, que, sem terem no coração os princípios, utili sE~ram c9m 
elles o que lhes defendi~ a rasão e a j nstiça .. . 

Não seria facil comprehencler nos estreitos limites d'este resumo o que se pas-
80U ~m todo o tempo que mediou até ao memoravel clia 11 de agosto de 1829, 
e multo trabalhoso seria r esumir os trabalhos políticos, que deram em resultado 
á nação portugLwza a liberdade e á senhora D. lVIaria li o throno. 

A usurpação tinha sido repellida na ilha Terceira 1Jelo bravo batalhão de ca
Çaclores n .0 5 (ou antes por cento e trinta e seis bravos d'aquelle corpo), à testa 
do qual se achava o distiJ;lcto capitão Quintino ; e a jtmta formada no Porto, e a 
~ue presidia o marquez de Palmella, aproveitando os esforços ·o1.u;ados elos ~e
Toes ~o 5. 0 batalhão ele caçadores, pôde conservar fieis as ·serranias da hero10a 

ercena, no cume das quaes arvoraram o estandarte ela liberdade. 
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Não seguiremos aqui as paixões de ninguem ; guiados pela verdade e pelos 
factos, só escreveremos o que pertencer á historia. A ilha Terceira foi declarada 
séde do governo restaurador, e para ali foram enviados todos os soccorros ele 
gente e provisões que foi possível e pareceram necessarios . O usurpador via sub
mettido ao seu feroz governo o reino inteiro e só fiel á raính~ esta ilha heroica; 
e, como este ponto importante offerecesse um argtnnento co).ltra as suas preten
sões, foi todo o seu cuidado debellar Bsse asylo da honra e ela lealdade. Em rasão 
dos preparativos que se faziam em Portugal, · julgou a juntw que o maior empenho 
a seguir era sustentar a ilha, e para esse fim enviou ali n'uma embarcação algtms 
bravos, em cujo numero figurava o mui clistincto Diocleciano Leão Cabreira. 

Á vista do estado da ilha houve um · conselho a bordo nas aguas da Terceira, 
em 6 ele setembro de 1828, presidido pelo general Moura, no qual se decidiu qu~ 
.a ilha não se achava em estado ' de. defeza, e em consequencia deviam os que ali 
se achavam to.rnar para Inglaterra. Foi n'esta occasião que C! ousado e corajoso 
general Cabreua declarou que elle não voltaria para Inglaterra, e que elle de
fenderia. a ilha ou morreria como portuguez homado, def~:mdendo a liberdade da 
sua patna e o throno ela herdeira dos antigos reis de Portugal. 

Esta deliberação, toda portugueza e propria de IJOrtuguez, devia encorajar a 
guarnição honrada, que sustentava o ponto em que devia firmar-se a alavanca que 
havia anojar para bem longe de ]?çntugal o usurpaelor c o gováno intruso; ella 
foi a estrella bonançosa que D;J.arcou a terra da salvação aos que estiveram quasi 
perdidos no meio da borrasca politica, que a faltá ele decisão de uns e a traição 
ele outrós tinha feito levantar em torno do IJatriotismo e ela honra. 

O usurpaclor, que via n'aquelle baluarte inveilcivel o escolho sobre que devia 
naufragar, protegido e aconselhado, envia para o combater uma numerosa es
quaelra. . 

Não faltava a coragem e o valor em todos os que guarneciam a ilha heroica, 
e o esforço elos generaes era rivahsaclo pela bravura elo(';! soldados; mas para que 
tudo fosse completo, achava-se ali o esforçaelo duque ela Terceira, filho elilecto da 
victoria, coroado de louros immarcessiveis todas as vezes que clesemba.Yinhou a 
espada pela liberdade. Os soldados não eram muitos, mas todos eram valentes, e 
sobre serem valentes eram portuguezes, e portuguezes que defendiam a rasão e 
a liberdade da sua terra; eram soldados invencíveis, porque não eTam mercena
rios; eram todos cidadãos, que offereciam resistencia ao usurpaclor elos seus di-
reitos e liberdades. , 

Narrar aqui os nobres feitos elo brioso e honrado general Cabreira seria em
penho superior ás nossas forças; muito se lhe deveu, e o seu nome, nunca man
chado com acções improprias ele militar brioso e ele cidadão ele virtudes, não pócle 
deixar de ser inclui~o no numero dos que mais :fizeram a favor da patria e ela li
berdade· em geral. E testemunho cl' esta verdade o decreto dos seus serviços, que 
deve estar nas secretúias de estado,. no qual se lê que sua magestacle se re~:~erva 
para lhe fazer mercê pela distincta coragem e decisão com que nas aguas da Ter
ceira, com sua resolu~.ão heroica, salvou a causa da patria e da rainha. 

Pelos cuidados d' este patriota benemerito, livre ele ambições e clesprezaclor de 
va gloria, foi a ilha posta em ,estado de defeza. 

Afóra pequenos desgostos e rivalidades ele partido, que sempre as houve, 
mesmo entre irmãos, filhos do mesmo pae, reinava na ilha o socego e a boa or
dem estava em todas as cousas. O desejo ele mostrar ao mundo quanto podem 
braços e~os que pugnam pela justiça, ardia no coração de todos, e todos os dias 
era suspn·aclo aquelle em que devia esculpir-se em laminas eternas o feito grande 
dos valentes c1a TeTceira, nue sa:lvanclo a patria e a liberdade souberam s'er ge-

t • ...J. ' ' 
nero~os com os venmclos, no momento em que eram tigres com os que os acom-
m.ettlam. 

. A Em·?pa intei.ra olhava com interesse para a ilha; a Inglaterra só é que a 
vw com c1ume; f01 a Inglaterra que. fez canhonear nas aguas da ilha heroica os 

· subclitos ela r~tinha, sua alliacla! Esta nodoa jamais póde ser apagada elos corações 
em que respm11r honra e amor ele pati·ia. A Emopa v.ia n'aquelle ponto o asylo 
do valor e ela honra; os liberaes olhavam para ella como o manancial ele todas as 
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venturas e a nascente ele que devia derivar a paz, a abtmclancia e a felicidade do 
povo portuguez. . 

Nós todos formavamos votos pela boa sorte elas armas libertadoras; os cerca
dos prendiam . o interesse do mundo inteiro e eram o doce objecto ele todos os 
nossos votos; eram toda a nossa esperança, porque nós eramos captivos· e arroja
vamos duros e pesados grilhões; elles eram os destinados para nos libertar. 

Tudo corria bem, - tudo era prOJJicio, tudo agourava a felicidade e a victoria .. 
A bahia ela villa ela Praia está guarnecida, alem ele outros que se abandonaram 

por falta ele artiiheria, por seis fortes. Havia-se projectado ligar estes fortes com 
e~trincheiramentos, procurando-lhes melhores :flanqueamentos, mas estes trabalhos 
nao se achavam .completos . . 

Se as . forças elo usurpado r eram mu1tas, ·não podiam ta.nto como o valor elos . 
P(Hlcos que as esperavam, porque estes eram soldados ela liberdade, e aquelles 
e~cravos elo ~yrannci; trezentas e trinta bôcas ele fogo e cinco mil oítocentos e 
Ottenta eram os combatentes contra onze canhões e cento e dois soldados. 

Eiorça que, comparada á que atacava, só podia ser equilibrada pela superiori
dac~e que só dá o santo amor ela patria e da liberdade e a consciencia da justiça, 
me10s inapTeciaveis que sobrept~avam nos peitos elos heroicos defensores . Com
mandava n'este porto aos voluntarios. ele D . l\iaria II o major .Manuel Joaquim ele 
Menezes, de caçadores n. 0 9, e aos .artilheiros de costa o capitão de inf~nteria 10, 
Manuel Joaquim Simêies. Tal era o estado ele clefeza em que se achava a bahia 
da villa da Praia na manhã elo memoravel dia 11 de agosto de 1829. 

Sempre houve .di:fficulclade em co~her noticias, e desgraçadamente n'está epocha, 
em que as paixões elas ·parcialidades tudo desfiguram, muito mais cresce a cli:ffi
culdacle; porém, o grande desejo que temos, de deixar aos vindom·os um d0cu
lllento importante, nos tornou arrojados n'esta empreza; e para que não seja po
bre d!e noticias esta pequena obra, damos em seguida o que podémos co1her. 

Pareceu a esquadra por algmn tempo bloqueal' a ilha Terceira, ou esperar que 
sua presm;tça excitasse cliscorclia, que lhe proporcionasse o ingresso dos que a 
P~javam, apparecendo algumas vezes aos que occupavam a ilha. Amanhecendo o 
d1a 11 ele agosto nublado e ele salseiras, atravessou a :q.au D. João VI em frente 
ela: cidade ele Angra, no bordo elo sul e em. boa distancia os mais .navios navegando 
pela popa pelas quatro horas da manhã. Desde essa hora se occupou a esquadra 
em manobras para cobrir e preparar o seu desígnio, afastando-se da sua ,primeira . 
posição pelas seis horas e cincoenta minutos. 

As dez horas e trinta e cineo mínutos estava a' nau abra aberta com a bahia 
E1a villa ela Praia, e ás onze horas tocaram as embarcações da esquadra dentro ela 
bahia os pontos que lhes haviam sido assignaclos pelo seu commandante; pouco 
dep0is começou o fogo elos fOTtes, que foi immediatamente responclidô pela nau e 
mais embarcações., que ftmclearam a pequenas distancias elos fortes, ficando a nau 
em :menos clistancia ele duas amarras elo forte do E spírito Santo; a Dicma se col
locotl em frente elo forte ele Santa Catharina; a corveta P1·inceza Real na ponta 
da lVIalmerencla e a Pm·ola na proa ela nau .. 

Vivamente canhoneavam as embarcações aos fortes elas posições inclinadas e 
as demais ele onde se achàvam. Pel::t uma hora e meia ela tarde, sem clescontinuar 
0 fogo, se fez 0 signal- para a reunião elas embarcações pequenas e desembarque 
da tropa, sob u. protecção ela escuna 1\rit~?npho da Inv~ja. Em vint~ e um barcos, 

· elos quaes seis eram .artilhaclos, em que íam mais ele c1ois mil homens, se proce
deu ao desembarque da banda éste elo for·te elo Espírito Santo . 

. A ~ropa i:lesembarcacla foi recebida vigoro.samente com uma bem sustentada 
fnzllana, a qual fez l'eembarcar alguns dos que haviam posto pé em terra, afas
tando-se as embarcações miuclas ela praia, deixando ali muitos elos que trouxeram, 
os quaes, depois de bem cortados se viram precisaclos a depor a~ arm~s, ren
~~ndo-se e achauclo hospit<Jlidade generosa e christã n'aquelles que se lhes haviam 
_Ellto . crer abominaveis herejes e dignos ele cruel extermínio, espantando-se esses 
mfehzes ele encontrarem frater:niclacle e pieclacle. . 

., Apesar do mau successo d'esta primeira tentativa, de novo cheias as embarca
çoes pequenas se dirigiram, procurando desembarcar a oeste elo forte do Espirito 
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Santo, }Jrotegeuda \3S tÇJ. teJ:ltÇJ.ti.va o fogo das brigues P rovidencíct e Infante D. S~
õastião. Alguns tiros dq. t erra, dirigidos coqtr~ essas embq.rcações, voltaram a pn~ 
w.eira lancha, pol1,clo em coqfusão todas as outra s. Debalde, o coronel Lemos, corn 
outros o:ffi.c.iq.es dos ataoa,:q.t es, bradavÇllm a esses soldados embarcados a-vançassem 
para a terra; qão obtiveram ser obedecidos. 
· Os inimigos que desembarcaram, chegaram a, entrar no forte do Espírito . Santo, 
que se havia a,:q.te.s e-vactwdo, e pl10Ctuavam seqhorear-se ela crista da rocha; roas 
o -valor dos voluqtario s que guar:q.eciam este posta, carregando-os vigorosamente, 
os desalojarq,m,, preci pita,ndo-os sobre os rochedos em que haviam desembarcado, 
aonde os acommettiaro por 11m lado as o:q.clas que Cl'esciam, e por ontro as armas 
elos defensores ; tiveram ele rel'].cler-se, e fora:m sal-vos pela piedade elos bravos a 
q~1em vieram acomme~ter. 

R eforçado aq~1elle pos~o pelo geJ:leral co:qde de Villa F lor (hoje duque ela crer· 
ceira), p ela tropa, qne co:qduzia e alguma artilqeria ; e tendo a esqL1adra visto mal· 
logrados se11s esforços e arclqas tE\:q.ta.tivas de desembarque, abandonando as tropas 
que desembaroára, pelas oito horas e mei~b aproveitando o preamar e nlguma ara
gem oesnoroeste, orde.qOl1·Se fllCq;ssem as amarras, retirando-se em derrota, cedendo 
;.t palma ela victoria á lealch1de e heroismo elas qeneme:ritus clefensores elas liber -
clad es patri11s . · 

Evitando o ·sei' cliffqsos .qos detalhes, :qãa podemos esquivar-nos a comparar os 
meios e forças elos partidos que se combatiam. Conduzia a esquadra trezentas e 
trinta bôoas ele fogo, çomo iica d ito, e tinham. Of:l defensores apenas onze em po
sjçfio i entre as d 'aqll\3llas havia cin.coenta e duas ele calibre 3::!, oitenta e duas ele 
24, e tinhalll os clefell.f'Ores apenas cinco peças ele 24. Dispararam aquellas quatro 
mil novec('mtos e treze tiros ele sua al'tilheria, e clfJ, terra apenas duzentos cin· 
coenta e seis. A esqua,dra eqviou á t err[!. mais de dois mil Gombatentes, dos quaes, 
é certo, nem todos desembarcq.rarn ; mas esta.uclo na gna:rilição apenas cento e dois 
bravos, es tes obriga;rarn os que n~o perecel'am a :rende:v-se. É elo mesmo modo 
certo que os cento e dois bravos, qua:qclo já r ecolhiam os venúiclos, foram amci
liaclos pelo ex."'0 duque ela T erceira com trop;;J.s e a~tilheria q'ue lhes trouxe i mas 
não é passível n egar-se aos bravos postados em gnarqição a gloria que lhes cabe 
n'este grande dia. Acrescent~tmos n estes detalhes a 1resenha elas embarcações que 
entraram em fogo, os tiros ele artilheria que d ispararam e principaes estragos que 
soffi.·el'aiU -t. . 

Sendo IJ.Qsso intento narrar, sem ornato e sem paixões, um facto que não per
tence w ni:qguem particularmente, não tivemos em vista procligalisar elogios ; o 
nosso fim foi legar aos vindouros o conhecimento desapaixonado ela verdade; com
tudo pe:rmitta-se-nos que concluamos este pequeno e pouco valioso trabalho, repe
tindo o nome 1>espeitav.~l elo barão ele Faro, que sustentou na frente ela iiha T erceira 
a possibilidade e a neco.ssiclade qe a sustentar, quando seus camaradas , vindos (le 
Inglaterra, se decidiam pelo abandono . Portugnezes de todas as opiniões: a ultüna 
epochl:]. ela liberclacle, começada pela emigração elo exercito do norte elo r eino, não 
existi+'Íf.L se n~i.o fos~>e o valor é a coragem elos clefensor P-s ela -villa ela Praia. Se 
muitos cl'elles per eceram sobre os parapeitos elo Porto, se outros arrastam uma 
existencia laqgnicla e pesada, se uma gra:q.cle pa11te IJ.ão recebeu a clevicla recom
pensa ele tlo valiosos· serviços, r ecompense-os ao menos q. IJ.QSSa gratidão, e possa 
~ poste1'iclacle faz e1r jtlstiça aos h e,roes que, para salvar a patl:.ia e as liberdades 
publicas, IJ.ão se pouparam, uem ás privações Çle UUJ. e~ilia voluntario, nem ás fa
digas ele uma guerra aturada. 

* 
Os clois ultim._o l:l lTj.en.aionaclos opuscmlos suscita1:arn logo a publicaç~i.o de outro 

que, embora omttta . o IJ.Ome elo. seu auctor, çousta com. ,certeza ser escripto pelo 
bacharel José J oaqmm ele Almmcla 1YJoma Coutinho 2, e contém mui interesswntes 

1 Seguem os mu.I?paF~, que supprimi~or> pelu.,s .ru.sões já expostas a pag,. 602. . 
2 ú at~tque . de~ vzllct. dct P1·aw nct zllw 11erceznt, ern 11 de ct.c;osto de 182.9, no primez1·o ~os 

Quadros h1stoncos da hberclade portugue;m, e ct Memoú a hi storic a do coronel de cngenltez1·os 
Eusebio pandido Co~·dei1·o Pi?zheiro Fu1·tado sob1·e a 'VictQ?·ia da villa dct P nda, ou a gloria do 
bcttalhão de voluntct?"IOS da Tmnha a senho1·a D. Mw·ia II, 1·ciuindicadapm· unn cet1pitão elo mesmo 
~atalhão. Lisboa, 1840. 
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informrtções sobre o feito de anuas tão favoravel á causa liberal, como em seguic\a 
se vê. 

A gloria do batalhão de volu.ntarios da rainba 

lledcl ite q ure snnt Cresn.ris, Cresari, 
qum suut, Dei, D co, 

lVIal pensavamos nós qtle, na presença ele testemqnhas ainda vivas, eom lin
guas para fallar e eom pennas para escrever, o espantoso feito elo memoravel dia 
11 ele agosto de 18291 capaz só por si ele r epellir pàva sempre ele nós, os clefen
s_ores ela carta e ela rainha, a inj11sta imputação que · ele cobardes e ele indignos ela 
hb·erdacle alguem nos fazia, apparecesse hoj e desfigurado por moela tal, que nem 
a custo podesse ser r econhecido pelos mesmos que o prescne:iara.m e u'elle tive-
ram parte. - -
d ~unca poderíamos esperar ·que escriptores, IJrotestanclo não segtbi?· as paixões 

e ntngtten~, deixassem ele ser gtüaclos pela verdade, para nos apresetlta:rem um 
quadro tão pouco fi!'ll ela acção a mais prodigiosa e a mais im1Jortante elos nossos 
tempos, que, pela confusão elos factos e inversão ela Stla orclePl, parece clestina.clo 

T
a ~ec~inar para outros, cl'aquelles a quem pertm1eia a gloria ela clefe!Za ela ilha 

erceu·a. 
No entretanto acaba de publicar-s.e o primeiro elos Quaclms !tistm·icos dct li

be?·dade pm·tttgtbezct; e como foi grande o nosso prazer vep.clo recordar um feito 
d~ ha muito já ele todo esquecido, n~io foi menor a surpreza q11e nos cansou a 
~arração n'elle feita elas cousas passadas n'aquelle baluarte da mais heroica :fide-

. helaele. Como testemunha ocular, e tendo feito pM•te elo brioso, e tão injustamente 
c~esprezaclo·, batalhão ele voluntarios da r ainha a senhora D . Maria II, nos julg-a
~·J.amos indignos ela honra de ter combatido nas suas fileiras e debaixo elas ordens 
elo valente conde ele Villa Flor, o heroe, e hoj e duque ela Terceira, se, tendo os 
111eios ele esclarecer a verd~cle, clei;x:assemos passar iL poste~·idacle esse quadro en
g:naclor sem retocarmos as su_as cores para impedir · que elle apresentp ás gera
çoes futuras uma falsa historia ela epocha a mais br~lhante ela nossa idade. · 
. Mais avaros ele occasiões ele servir a nossa patria, elo que clo)Jlip_aclos ela am

bição de fazer conhecíclos nossos nomes partic}Üares, nós, os voluntario:;; ela rainha, 
des~ansavamos sobre o relatorio do general conde ele Villa Flor, que, no officio 
1scn1Jto elll 15 ele agosto, quatro dias depois da acção ela Praia, ao úmrquez, hoje 
c uque ele Pa,lmella, elevou um monumento eterno á gloria elo corpo a que temos 
a honra de p'ertencer. N'elle víamos, cQm a authentica publicidade e COPl o reco
nhecimento ·official elos factos 1 a honrosa paga ele nossos sacrificios, e com esta si
lenciosos nos contenta'lramos, considerando que aquelle padrão, sePl que alguem 
dos presentes tentass.e derrubai-o, tra-nsmittíria aos vindouros o nobre feito por 
eU~ -testemu-nhado; mas, na presença elo quadro que .agora vemos, cl' esta acção, 
seria Í~lclysC\llpavel, se não ta1~bem r eprehensível, ? nosso silencio; . -

Fot por Isto que .apanas cl elle houvemos conh~Clmento, nos cleClchmos a escre
ver alguma causa s~bre o seu objecto; e a elolo)'osa impressão recebida ao lermos 
a Mem.oricG hist01·ica ele todo o acontecido .no dia 11 de ftgosto de 1829, publicada 
em 1835 pelo coronel ele engenheiros,· o sr. Eusebio Canclíclo Corcleíro Pinheiro 
lhwtado, de que só tívemos noticia pela sua earta impressa no n . 0 586 do Co?'1'eio 
ele Li~boa, a qual nos moveu ::~. procurai-a, mais nos decidiu em nosso proposito, 
~or vmgarmos a gloria elo corpo a que perte~lCemos, não consentindo que ella sem 
Iesposta ·continuasse., eomo até agora, a correr para quebra elo renome que a tanto 
custo soubemos conquistar com o espantoso feito d 'aquelle dia! 

Sentímos, comtudo, muito que tão digno e houyaclo-cavalheiro, nosso antigo 
1~marada, havendo tido o batalhão ele voluntaríos tamanha parte no combate ·ao 
c m ~1 ele agosto, não tivesse a generosa lembrança ele brindar ao menos os seus 
~· Ciaes com um exemplar ela sua memoría, porque então mais cedo houvera.mos 

1 
ella conhecimento, e descle logo, como hoje, lhe pediríamos licença, não para 

~ esJ?entir o fim principal ela sua obra, mas para o ajudarmos com nosso brado e 
d eb1l cabedal em su.a empreza, fazendo ao mesmo tempo 'Sentir e brilhar a gloria 

0 batalhão ele vohmtarios, que ali mtúta vê perdida cl'aquella que1 r econhecido , 
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tiel e franco, lhe deu o nosso g1.·anlle general, o concle ele Villru Flor, no seu refe
rido officio ele 15 ele agosto ele 1829. 

Permittam-nos, pois, o sr . Eusebio Canclido Corcleiro Furtado e os reclactores 
dos QuctdTos histu1·icos da l·ibm·dade po?·tugztezct~ qüe hoje, ainda que já tardios, fa
çamos a exacta pintura da ucção ela villa du Praia, quul a vimos e presenciámos do 
começo ao seu fim, e que alg·uma cousa. tambem ·aqtu lancemos àcerca elo estado 
anterior e da clefeza da ilha Terceira. · · 

Seremos historíador fi el e imparcial: diremos só a verdade i porém, por isso 
havemos de re'.'elar e pôr á luz elo dia factos qi1e1 ou correm de proposito escon
didos, ou são na realidade geralmente ignorados, comquanto vamos com nossa fran
quez[!. attrahir maior numero de inimigos elo que aqueiles que já contttmos, porque 
o nosso fim é só dar e re.stituir a Cesar o que é ele 1Cesar, em despeito ele quaes
quer consiclerações pessoaes. 

Eram tão poucas as forças, ainda que reselutas e possuídas elo mais nobre en
thusiasmo, para sustentar e defencler na ilha Terceira os direitos ela nossa augusta 
rainha, quando ali aportou a fr:1gata lzctbel~ bl'azileira, levando a seu bordo o genera,l 
Moura e outros officiaes, que seria loucma desconhecer os. perigos e até a impossi
bilidade da sua def!:)za, )lO CaSO ele Up:t ataque ele tropas regulares Í no entretanto, OU 
fosse hel'Oi<la devoção, ·vista raras vezes, pel&.s cousas ela nossa patl,ia, ou uma con
fiança muito clesmeclicla, collocacla na posição elo castello ele S. J oão Baptista, e nas 
promessas ele soccorros feitas em Londres, é certo que o general Diocleciano Le~io . 
Cabreira, os tenentes D. Vasco Guterres ela Cunha, de cavallaria n. 0 12, e José 
1\faria Taborcla, ele infanteria n. 0 7; os alferes ·Narciso ele SiD Nogneira, ele caNal
laria n.0 10, e Jorge Vanzeller, ele cavallaria n. 0 12 ; o capitã0 ele milicias ele La
gos, Bernardo Mendes ela Costa i e o medico José Gomes Braklamy, tomaram, 
contra a deliberação elo conselho militar, tido a bo1'do ela mesma fragata em 6 ele 
setembro .ele 1828, a nobr:e e perigosa 1•esolução ele ficar na ilha Terceira pa.ra 
scgt1ir uma sorte, alem ele incáta, sobremodo arriscada. Os nomes cl'estes hra
vos deveram ser mais conhecidos elo que hoj e o são, c por isso aqui os especifi
câmos todos, sentindo que algum nos possa ter esquecido, porque está muito longe 
ele nós a idéa de queter, por a.lgum motivo, roubar a um só el'elles a gloria que 
lhe cabe em procedimento ele tanta coragem, que. inv~jariam os antigos defenso-
res ele Diu. · 

Com a força ele q4e então c1ispunba o general Cabreil'a, que por portatia elo 
governo provisorio de 8 ele setembro tomou conta, em 9 elo mesmo mez, elo governo 
geral elas armas da província, era absolutamente impossivel gn[!.rneccr as costas di.L 
ilha ; e só á falta ele braços e ele recursos para isto , que não a outl•a, attribulmos nós 
o plano que seguiu, no qual nunca a,banclonou a idéa ele bater, on na costa ou -no 
campo, os inimlgos, qnnnL1o tentassem 011 chegassem a rcalisal' um desembarque, 
Apresentaremos como provas do que havemos dito o::; factos que, fallanclo bem ~lto , 
fazem ao mesmo tempo o seu merecido elogio e o elos poucos que tomaram a no• 
bre resolução ele o segtlir e acompanhar. 

As ::;uas orclens cl13 15 e 17 de setembrp, por que 1•egulou a guúniçrto da villo. 
ela Praia e ~ di.1; ele S. Sebastião, dando ::bquella cento e doze homens, que, pela 
outra ordem ele 29 elo mesmo mez, foram elevados a oento vint13 e cinco, en
tr·anclo n'.ellcs cincoenta praças ele primeira· linha, e a es.ta setenta e ~ete, que, 
pela mesma ultima ordem, foram elevados a noventà e oito, conta:mclo quarenta da 
primeira linha tambem ; e a re;;oluçf~o com que à primeira apparição ela nau COl'· 
reu com uma pequena columna a costa da: ilha, observando os seus movimentos, 
provam claramente quaes eram as suas vistas. 

E ainda que aportando em Angra novamente a fi:agata Izabel ele volta da ilha 
ela Madeira, no dia 30 ele setembro ou n'o 1. 0 ele oqtubro, em cuja occasifio eles
embarcaram o brigadeiro Sebastião D1•ago Valente elo B:rito CabJ:eÍl'a com o te
nente, seu filho, o coronel J osé Antonio ela Silva Tones, os mn;jores Raivoso e Sá 
Camello, e o tenente Cesar, com maís algui:n, talvez, Cl~jo nome não nos occorr~ , 
nem podemos verificar por falta ele clocnmentos, formando-se então a junta prOYl
SOl:ia cneanegacla ele manter a leg itima auctoricla.cle ele el-rei o senhor D. P edro IV, 



657. 

s~ lll~nLlassem retirar nos primeiros dias cl'este mc:zj a~ munições elos referidos dois 
d~stnctos; comtuclo, depois elo dia 4 el'este mez, em que o coronel Torres, hoje 
VIsconde ela Serra elo Pilar, com um punhado cl.e va,lentes ele caçadores n. 0 5, ba
teu e destroçou completamente os rebeldes no Pico elo Celleiro, uiDJ. destacamento 
commanclaclo pelo tenente Na1·ciso ele Sá foi conservado na villa ela Praia, e isto 
com. as palavras que da sua propria bôca lhe ouvimos na tarde elo dia 14 ele ff3-
.ve~·eu·? ele 1829, no palacio elo governo, quanelo, com os mais officiaes das quatro 
pr~merras companhias elo batalhão ele voluntarios, o fomos comprimen,tal', não nos 
~:lxam duvida alguma ácerca das vistas do general Cabreira : ((Camaradas (nos 
lS~e. elle, oheio elo mais nobre orgulho), aqui todos estamos, ainda que poucos, 

deçncltclos a vencer ou a mmTel' pela sagrada causa que defendemos. ::3e os inimir 
gos da rainha ousarem atacar-nos, nós lhes disputaremos o ten,eno palmo a pal
mo, e em ultimo logaP n'esse oastello, que já por onze mezes serviu ele asylo aos 
castelhaiJ.os, esperarem.os os nossos camaradas, que não tar-darão a vir ajuntar-se 
a nós)>. 

Estamos, poFtanto, convencidos de que o general Cabreira reeonheci~ a: van
t~gem de bater o inimigo ~m qualquer tentativa de desembm•que, e pe.nsâmos, 
amda que não somos ele profissão militq..r, que elle, abandonando a guarnição das· 
costa~, ainda que IJ.ão ele todo, e restringindo-se a formar uma columna volante 
nas Clrcumstamáas em que se achava, adoptára o unico plano exequivel; porém, 
a est~I'mos nós em erro, muito folgaramos de que alguem, mais entendido, no§ 
a{)r~se11.ta~>se um melhor. . 

~o entreta,nto eleven1os confessar que pararam aqui os serviços d'este general 
na Ilha Terceita, porque não tendo hesitado em ficar no meio dos maiores peri
gos, lançando-se n'esta ilha, qumnclo ella não offere.cia l'ecursos algtms, com gi·ancle 
espanto e admiração ele todos, a abandonou depois que o coronel Torres, na acção 
do_ Pico . elo Celleiro, tinha escarmentado os inimigos internos; e quando as quatro 
Prtmeiras companhias do bataJhão de vohmtarios desembarcando, não no dia 8 de 
lnarço, mas na tarde elo dia l4 ele fevereiro de 1829, uninelo-se-lhes então o pe.
queno destacamento elo mesmo corpo, dias antes chegado sob o commando elo at 
feres Barbos&;, lhe tinham tl,aziclo meios para estender os seus planos e continuar• 
a sustentação e clefeza que tão corajosamente havia emprehendiclo! 

Desde a ·sua I•etil'acla, as occultas manobras e as intrigas, eliviclinclq, já ele tem~ 
pos; os membros ela junta, e sencl0 talvez o unico motivo, p~ra :n.ôs insufficiente, 
de ~eu extraordinm,io e repentino procedimento, pol'que quem, como elle, fôra su" 
penor aos pe1•igos, clevêra sel-o tambem a todas as calmn:qias, longe de cessarem, 
tomal!am corpo tal, que á cheg·ada elo major Manuel Joaquim de Menezes, com o 
l'esto elo batalhão .ele voluntQ>rio~>, e elo coronel Antonio Pedro ele Brito, hoje o bri~ 
gacleiro barão de Cacella, que depois tantos serviço~:~ prestou á causa da rainha, 
com outros muitos officiaes e alguns soldados de linha, em 8 de março, estav~ 
P~Wa romper uma revolução, na qual por todos os modos se pretenq.ia envolver a 
força ele voltmtarios. O seu rompimento, porém, ficou suspenso com aquella cl1e~ 
gada de novas o:entes e o major .Menezes, de tudo informado, logo, foi pedir im
~eél.iatamente, ~or obstar {t continua9ão elas tramas allicl.9:_cloras, para qum,tel a 
Vl!la ela Praia, onde, dizia elle, separado ela cielacle, se responsabilism,ia pelo COl'Po,· 
e nós,. aomquanto ainda alguem nos quizesse antes ela11 a villa ele S. 'Sebastião, 
por nos ter mais ao alcauce

7 
para ali marchamos l'epentinamente, se nos não en-

ganâmos, na madrugada elo dia 10 ele man~o. · 
N'este mesmo dia foi nomeado commandante ela forca ar:madH o coronel Brito, 

a quem a junta só curava ele pl'ender, regulando e q~erendo clirig·ir cxclusiva
lueute por si os mais insignificantes negocias militares, sendo a mesma junta a 
que abandonou por uma vez toda a icléa ele clefeza ela ilha nas suas costas, com
qu1anto conservasse, ou, pm•a melhor elizer, não poclesse armncar o batalhão de, 
v? untarias ela villa da Praia, porque nós ainda vimos arrastar, elos fortes d'esta 
'Vt,lla para o castello ele S. João Baptista, as peças que o general Cabreira ali clei~ 
:&:ara, e que nunca poderiam servir em campanha aos juimigos, quando éhegassren~ 
a desembarcar. 

Mas o major Menezes, -ligado com o coronel Brito, seu antigo c p~rticulm~ 
42 

·' 



658 

amigo, tendo consultado primeiro, se não todos, a maior parte dos officiaes devo
luntarios, fez constar á junta que o batalhão, no_ caso ele ataque, antes consenti1·ia 
ser feito em postas do 'que abandonar aos inimigos um ponto tão importante, sém 
lhes fazer provar o fogo do seu ardor e das suas armas; e foi só depois cl'esta 
nobre resolução, apoiada fortemente pelo coronel Brito, que a mesma junta con· 
sentiu em deixar ao arbítrio d'este, como commandante militar, a disp0sição e 
direcção das forças para a defeza, desprezando-se o monstruoso plano ela sua 
reunião no campo do Relvão, no caso ele ataque, para esperar as deliberações e 
as ordens cl'ella! E tambem foi só desde então que o, mesmo corbnelJ)ôde des
envolver a sua energia e prestar, entre mais outros, os importantes serviços que, 
com justa rasão, o sr. Pinheiro Furtado menciona d'elle na 1Yfemon'a histo1·ica do 
dia 11 de agosto ele 1829. 

Porém qual era o estado ela ilha na chegada elo general conde ele Villa Flor? 
A icléa ela sua clefeza nas costas estava abraçada; mas, comquanto o coronel Brito 
se esmerasse na organisação e na cliSJJOsição ela força annada, podia elle arrancar 
uma peça elo castello ele S. João Baptista? Eram restituídas á bahia ela Praia as 
que lhe tinham sido tiradas? Achavam-se ao menos principiadas em alguma parte 
as obr.as ele fortificação que o sr. coro11-el Pinheiro Fnrtaclo nos diz ter ;;t esse 
tempo já traçadas? Não, por certo . A ilha estava entregue á força das bayonetas, 
c contava apenas por muralhas os peitos elos soldados, ao passo que o terrível 
cancro ela intriga e as conspirações elos ambiciosos ameaçavam de nos lançar no 
maior abysmo ela desgraça. ' 

A divisão nos membros' ela junta não podia ser mais pronunciada, ·e em todos 
· .os corpos se cur-ava mais ou menos ela sua destituição, que, se não chegou a ser 

realisada pm: uma insurreição, deveu-se isso, não a proviclenc~as por ella toma· 
elas, ma.s a não se poderem, por causa das · muitas ambições, accordar os animos 
ácerca elas pessoas que a deviam substituir, e sobretudo á falta elo bat?-lhão de
voluntarios, pelo qual debalde se esperou na cidade, no .dia ultimamente assignado 
para a revolução; porque, com quanto este chegasse a reunir, i Iludido ao toque ele 
~•&sembléa, ordenado arbitrariamente, pôde ser dissolvido pelos seus ü:fficiaes, que, 
desenvolvendo a maior energia e intrepidez, sobremodo aniscadas por causa elo 
espírito de uma bC>a parte dos voluntarios, mostraram que sabiam ser militares 
dignos dos postos que exerciam. Oxatlá que igual conclucta sempre se ·tivesse visto 
etn todos os corpos, que então muitas desgraças deixariam ele nos ter affiigiclo. 

O emissario que ele Angra fôra á Praia, para sublevar o batalhão e fazel-o 
marchar para a cidade, vendo mallogracla a sua tentativa, fugiu, mas pôde ainda 
ser preso na villa de S. Sebastião, até onde correu sobre elle o major Antonio ele 
Passos de Almeida Pimentel. 

Por esta vez ainda os trabalhos dos agitadores ficaram frustrados; mas elles, 
tarde ou cedo, procluziriam toclos os seus effeitos, lançando-nos na mais aberta e 
desesperada ap.archia, se o general conde ele Villa Flor, o nosso mljo ela paz, não 
chegasse tanto a tempo ! . 

Nem se creia que nós de proposito afeiâmos o quadro com negras cores, por
que ele todos os que estivemos por estes calamitosüs tempos na ilha :Terceira, os 
qu.e aíncla restam vivos testemunharão quanto cleixftmos historiado; e se a1gtim 
pód.e existir que, por não querer reconhecel' os erros commettidos, se obstine em 
suppor-;n.os e~ag;eraclo, nós lhe lembraremos os factos, 1)ara entr~o se decidir. A 
fatua pret.ensão de um membro ela junta, sustentada e repetida pertinazmente 
para obter o. eommando da força armada; a esca.nclalosa questão ácerca elo habeas 
co~ptts; as chsputas sobre o conceder ou neg-ar o voto clelib<=;rativo aos secretarias 
da mesma junta.; a espera feita ao conselheirQ Alexandre :Martins Pamplona é o 
ferimento do seu creaclo; a imputação de traição, injustamente lançada ao g-overno, 
por causa da toma-da nocturna, pela esquadra rebelde, de um hiate americano que 
ancorára no po:rto do Fan.al_; a inv~nção ou realidade da cm·ta regia escripta pelo 
usurpador, que a1guem. Cliz1a ter v1sto em certa carteira na ilha, e outras muitas 
particularidades que ainda reservâ.mos, duixarão ele ser factos, para não caracte-
risarem a epocha ele que temos failaclo? . 

Sciente, porém, de nossas dissensões e do estado em que nos acl1avamos, o 
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ll1arquez, hqje duque de Palmella, enviou aquelle general, e o conde de Villa Flo~·, 
a quem os perigos não aterram, foi o heroe que salvotl a ilha Terceira. Rom
~endo o bloqueio, com um valor só proprio d'elle, vein fazer-nos para~· nQ ~eio 
do. despenhadeiro em que nos precipitavamos, e nos arrancou elas garras d~ anarc 
ch1a. As vistas de todos se fitara~ logo n'elle, e na sqa presertç~ as i:qtrigas ces.-
saram e as conspirações 1:qorreram. · · 
.. Como goverQaclor foi justq, pacifico e conciliador, e :qa ge:pencia qos lf~gociqs 

CIVIs respirava a pn1clencia e a sabedoria, çom qqe garthava em seu favor qs a~i
mos to elos e to elas ar> vontades; ~as tambem, para tributq.rmos homenagem á v~r:: 
clacle, não deixa~·emqs em sile:rtciq . as virtuclei'i e boa~ maQeiras cqm que tqclo o 
e~taclo maior geiJ.eral, attrahi:qdo as sympaj;hi~s puplicas, mqito- o ajuclp,u :qo diffl-
cll empenho elo seq goveriJ.o. · · · · 

Como general cleq para a clefeza ela ilha a~:~ lJt_ais b,e111 acertadas prqvicle:qciasl 
que se executavam com uma energia espantosa; taiJ:tbem por i~st:h nêm elle, :p.em 
0 chefe e mais eiJ:tpl•egaêtos dp se11 estado n1aior clorr:qiam SOllliJ.O tranquillo em suas 
camas. EI!l todos os po:q.tos da ilha elle, oq alguem ele sqa o:rclem, apparecia q, 
todos os momentos. :mra tudo. vid.a, e tudo respirava uma viela militar. 

A solicitLtcle e iutellig·ertcia com que o chefe do estaqo maior, p te:qepte coro" 
nel .J . B. da Silva Lopes, 4oje o l:)rign_deiro qarão elo Monte P!3~·al, inspeccionava 
e c~n·igia os negqcios ela s11a compete:qcia; o :<Jêlq e f\3rvor com que o 'capit~o ele 
artüheria (hoje coronel) Antonio da Silva Leão, mo:p.tava e ntzia trab,alhai· o tre~ 
e b laboratorio estabelecido~:\ :q.o castello, !3IJ.ContraJ:lcl9 !Ja:ra as falta[) r~cursos . ~em
pre em seu engenho; a q,ctividacle e e:rre~·gia coiJ:t que o~ poucos otficiaes ele en" 
genheiros fazial:ij cami:q.ha:r ÇJ.S ob:rq,s ele fortificaçRto, ct~a clirecção geral estava 
encarregada ao sr. Eu~ebio Cancliclq ; o acertA e o i:p.ca:p.savel zêlp com que 9 com" 
mandante da força armada, o co~:onel Brito, o ajucla:qte gene:ral:Ma:quel José Men
des, e o .quartel rne::;tre gener~l Ba.lt4azar ele Almflicla Pime:p.tel, apsim co:p.1o os mais 
officiaes empregados no estado maior, entertdiam e sa]Jiam.fazer cumprir as p:rclei\1:\ 
elo general, rivalisa:qdQ tqclos no desempenho de Sl1ap GOmi:qÍSpÕCS ~ em eo:rre;:;pon
der á confiança qt1e :q.'elles depo~it;:íra q mesmo gener;:tl c4ama:qdo=os para o seu 
l~clo, tudo, tt1é!.o concorreu para que a ilha T~rceira1 antes s«:)m ponto algqm for
tificado, tivesse lfO dia 11 de ago'sto :qa ba4ia ela villa ela Praia, cujas ob~'as esta~ 
~~m encarrégadas aq infatigavel capitlto de ~I\g:enheiros Joq,quim José Gvoot ela 
Sil~a Pombo, constante amigo e conwanheiro dos voluntarios . 13m seu~ trabalhos 
e Vl.gilias, ·um ~egm'q e bem construido parapeito, que, priij.cipianclo a obra ele 80 
a 40 palmos ele ~lem do forte d4 L'qz, · ~eguia até este, e cl'a4i caminh::].va a pega1' 
no começo da barreira que fica ao sul da casa da alfa:q.clega e é b,aiJ.4acla pelo mar; 
llm fortim no fir:q. ela rnesJl!-a bam>eira, pa:ra o qual se BI+tra.va· pelo ladq ela p~·aça 
ela villa, e ficava cavalleiro ao areia! que segqe para a banda ele S. Fra:qcisco i 
outro parapeito, pela pressa e falta ele tm:qpo, mal construido e perig·o~o pq,ri.l
quem se abrig:ava a elle, que demais adiante ía ligm: com o f01,te a.·as Cha~af3, e 
seguiu um poucq aleiJ:t; IJ:tais outro parapeito bem construido, que clefe:J+clia o areial 
que está na clirecção elo sitio, onde cq:q.sta e:xistíra em algum tempo o fl>ntigo con
"~nto ele freiras, que agora se achavam no ela LuZi, e duas tri:q.cqeiras Qu tr-aves
soes pequenos ele fachina, :qo g1:anele areial, já para o lado elo Cabo da Praia, en
tre os fortes ele S. José e ele Santa Oathar-ÍJ:la; 11a Salga., em Porto Judeu, na 
Terra Chã, em Santa. B~rbam e nos Biscoutos obras IJ:tl1Ítq acliaij.taclas; e· para 
que tambem a força estiv<:lsse por tal modo ap1:oveitacla e ovganisada, e o traba, 
l~o com tanto acerto e :propriedade clistJJibuiclo, que ni:q.guem deixava ele ter se1:7 
:IÇo proprio e adequado, te:qclo clj.egp.clq o esfq'l'ÇO e a clilígencia a conseguir, a.pe~ 
s~r elas muitas faltai'\ experimentadas, a organisação ele um troço de cavallari~ 
tnont~cla; e para que, finalmente, as tr-opas estivessem por tal arte dispostas que, 
ao Prtmeiro ataque em qualqu61~ po:q.to, este seria por ellas soccorriclo ÍJl!-m~cliata~ 
lll.ente, como aconteceu no memoravel cli[f 11 · de ag,osto de 1829. 
d' . Querer portanto negar, ou mesmo ainda escurecer a glo11ia que, :pelo successo 

este famoso dia, coube ao general duque ela Terceir-a, então conde ele Villa. Flor, 
só porque não pôde nem cleveu estar debaixo do fogo aos pr-imeil'O& tiros, é p1:oc 
cecler, ou com reconhecida má fé, ou com ignora:ncia cFassa clqs qeyer~s qe ~m ge: 
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neral e do que a sciencia da guerra exigia cl 'elle. Ao general não cumpre estar 
debaixo elo fogo inimigo; se o :fizer, impmclencia e loucura será, comquanto, como 
todas, esta regra tenha excepção e muitas vezes uma exposição desesperada, e a 
tempo tenha decidido a sorte ele acções, on cluvicl0sas ou já quasi perdidas. Pa,ra 
que a gloria .e os louros ela· victoria lhe pertençam, convem que as suas disposi
ções e proviclencias tenham sido ordenadas e dirigidas com o acerto proprio a con
seguil-a. Nem é de pretender, porque nem é materialmente possível, que o gener~l 
esteja a um mesmo tempo em todos, sendo mais de um, os }JOntos onde póde e:ffel
tuar-se o ataque, como acontece na ilha T erceira, que n\1ma circumferencia ele 
18 leguas tantos apresenta ele facil ou possível accesso em lagares oppostos. 

Porém o general conde ele Villa Flor preparou-se, apenas a esquadra foi avis
tada, para r eceber o inimigo em qualquer parte da ilha. Destacou logo para o lado 
do norte, sob o commanclo do valente major Romão José Soares, uma columna 
de observação, e activou sobremodo a vigilancia em todos os pontos. Na vespera 
do mesmo dia em que se realison o ataque previu_ a probabilidade cl'elle na villa 
ela Praia, ao passo que tambem considerava a possibilidade ele se e:ffeituar em ou
tros lagares . Foi por isto, alem ele outras muitas p;rovidencias adequadas, que elle 
mandou na tarde do dia 10 para a mesma villa, com as ordens e instrucções con
venientes, o càpitão Pimentel, quartel mestre general, em quem punha, pela sua 
r econhecida perícia e provado valor, a maior confiança, e ordenou ao tenente co
ronel Pedro José Frederico, commandante do quinto districto militar, á esquerda 
do da Praia, que, montando a · serra de Santa Rita, a viesse correndo até ao alto 
da Malmerenda, seguramente porque ' ell e sempre observasse com este movimento 
o da esquadra por toda aquella par"te da ilha, sem deixar de estar ao alcance ou 
de soccorrer a mesma villa, descendo á bahia com a maior faciliclade, ou de cor
rer ao s~n districto como fôra mister, quando para ali, como er .. a possível, o ini-1 
migo dirigisse algumas forças. E foi tambem por isto que, organisando uma se
gunda colum·na, a entregou com duas peças ele campanha e um obuz ao clistincto 
major, hoje brigacleiro, Antonio ela Costa e Silva, que, alem ele outros muitos im
portantes serviços, tanto esmero e trabalho tinha empregado nu. organisação e dis
ciplina do corpo de artilheria, para vir collocar-se, como ainda o fez n'es sa mesma 
noite, na villa de S. Sebastião, posiçã.o esta a mais propria para observar toda a 
sua frente e acudir, seguindo a beira-mar ou a Porto Martim, se para lá os re
beldes se dirigissem, "Oll mesmo até ao Cabo da Praia, conforme as circumstancias 
o reclamassem; ao passo que ali ficava tambem ao alcance de soccorrer a Porto 
.Judeu e ainda ao ele ser chamado á cidade em qualquer extraordinaria eventua
lidad€; não lhe esquecendo mandar o seu ajudante, D. Carlos Mascarenhas, á 
villa da Praia para informar o. cap~tão Pimentel cl 'este movimento tão bem ca1-
elllaclo. 

Se consicl.er.f'tmos a. falta de certeza do ponto escolhiJo pelo inimigo para ata
e.ar , e que não era de presumir que ·elle fosse tão nescio para tentar um cleselll
barque sem o numero de lanchas capaz de trazer a terra dois golpes fortes de 
gente, maxime quando se observára de Angra a chegada ele muitos barcos elas 
ilhas ele baixo, não sendo por isso de crer que, atacando a Praia, deixasse ele 
attWar ao mesmo tempo outro qualquer ponto, devemos r econ,hecer ,e confessar 
que as clisposições tomadas pelo geperal eram as unicas proprias e ·convenientes, 
porque emquamto a frente, supponclo a Praja o ponto do. ataque, era defendida 
pela~ f?I'ças ali estacionadas, os 1wus :fhmcos estavam guardados pelas column~s 
da cihretta e d?' esquerda, qualquer da.s quaes, a não ser precisa, conforme a ch
recção e movimentos ela esquadra n'aquelles lados, podia, alem ele fazer impor
tantes operações, no caso de infortunio acontecido na mesma frente, soccorrer e 
supportar qualquer ponto d 'esta, assim como aquelle outro a que se dirigisse o 
segundo a~aque_; _a_o passo que o general, com o resto das forças em Angra, es
tava em ~~s!.:JOmbi11~a~e yara acudir áquella das partes aonde apparecesse o ~~
penha prmCipal do 1P.tm1go, podendo até, quando este se empregasse na pos1çao 
por elle occupada, ou nas suas proximidades, ser soccorrido pelas referidas coiu
mnas. 

E utendemos, portanto, q.ne similhantes disposições, prevenindo, não só estas, 
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mas outras muitas .eventualidades possíveis, e não sendo senão a consequencia ele 
suas ordens, e d'aquellas mesmas providencias anterior es elo general, a direcção 
ele todas as operações no dia 11 de agosto, e as medidas adaptadas no campo da 
batalha antes ela sua chegada, produzindo tudo a feliz resultado cl'aquelle dia, 
provaram que nacla tinha escapaclo á previdencia do cond~ de Villa Flor . 

. E, na verdade, quem tiver exactos conhecime,ntos topographicos da ilha Ter
cerra e não ignorar o estaclo das nossas forcas, avalianclo devidamente as circum
stancias todas que . se deviam toma.t• em co~ta para dirigir a defeza, ha ae convir 
que, para alcançar a victoria, o general conde de Villa Flor empregou toclos . aquel
les 1}1eios que empregaria o mais habil . general. 
. E por conseguinte feia ingratidão quer er negaT ao conde ele Vill~ Flor a glo

r.1a __ que justamente lhe pertence lJela acção do dia 11 ele agosto; mas esta ingm
ttcho nutre-a no peito só quem não correu nem presenciou os perigos e os traba
lhos em que este general foi nosso constante companheiro. 

Entender mesmo clesa:ffrontar a sua fama e o seu renome fôra, de algum mocio, 
crer que este ou aquella poderiam soffrer abalo com as impotentes· mordeduras 
do~ sempre maldizentes, dos sem1Jre ingratos, quando até hoj e, para ni.nguem que 
qu.mhoasse a menor porção nos matnjares de privações e de sacl!ificios na Ter
cen·a, elles tê em podido soffrer a menor duvida. E se nóiii temo~ · feito · sobl·esaír 
a sua gloria com a narração que :fica traçada, não é pelo t ermos quel!.ido defen
der, que não carece elle de nosso debil e fraco apoio, mas lJorque os fados fal
h:m sempre, e nós, querendo apresentar a historia da acçã0. ela villa da J?mia, jul
g~tmos inclispensavel memorar tudo aquillo que com ella pôde ter íntima ligação. 

Amanheceu o clia 11 de agosto ele 1829 carregado. ele nuveps, e uma neblina 
sobr~modo espessa impedia que do alto ela Malmer enda, onclc estava collocaclo o 
telegrapho, se }:JOdesse alongar a vista e fazer para longe algum signal ou rece
hel-<k de qualquer parte. Foi po.r isto que o batalhão .ele voluntarios e todas as 
mais forças a quem estava confiada a defeza ela bahia da Praia, se conservaram 
0_:rt companhia do quartel mestre ,general, o capitão Pimentel, hoje o coronel ba
rao ele Campanhã, em descoberta sobre as armas até depois elas nove horas ela 
~nauhã d'este clia, quando até então era ele costume fazel-o sómente até ás oito 
horas. Mas assim mesmó, comquanto a esquaclra não fosse avistacla, como as for
ças não poclessem deixar ele ser mandadas a quartei.s para gosar algum clescanso, 
de que tanto careciam, recommendou-se-lhes que, ao primeiro toque ele assembl~a, 
corressem todos, não a formar na praça ela villa, na fórma até então praticada, 
porém a occupar os pontos que a. cada um tinham sido anteriormente assignados 
pelo major Menezes, comml.linclante do clistricto e do batalhão ele vohmtarios. 
. O dia estava socegaclo ainda; mas não àcontecia o mesmo com todos os espi

l'ltos que, inquietos na presença elo contínuo e acceleraclo movimento elos o:fficiaes 
do estado maior general, que, ele instante a instante, ·se succeclia?D-1IDS aos outr~s, 
Presentiam üm não sei que, para deixarem ele esperar, ou ali ou em outra parte, 
0 ataque elo inimigo. . 
. O capitão Pimentel; quartel. mestre general, t endo comnosco passado a noite 

no ~reial; marchou lJouco antes elas onze horas ela manhã para o lado elo Cabo Çla 
rra1a, talvez para correr afé Pm·to Martim, e cl'ali poder pessoalmente colher in
dormações ~ícerca elos movimentos da esquadra que na vespera cleixára em frente 

e Angra; mas, apenas 1Jartíra elo quartel elo major Menezes, situado na baixa 
~:xtremiclade da villa, elo qual se avistava o areia! todo, e, assim como os montes 
c 0 lado elo Espírito Santo, a ponta ele Santa Catha:Tina, achando-se ali com elle 
0 outro major Antonio de Passos e os clois Mouras Cantinhos, capitão e alferes, 
todos ele voluntari'o:;;, e, se b~m nos recordâmos, o capitão Pombo, ele engenheria, 
011 outro o:fficial ele linha, se observou que um dos vig-ias do alto elo Facho, des
cendo a montanha, corria a toda a pressa pelo grande · areial, lançando vozes que 
1Ual se podiam perceber ; mas como apontasse para o Cabo ela Praia e se come
Ç~ssem a enxergar os mastaréus ela nau, e seguidamente os elas mais embarca
Çoes por cima elo Cabo, que, em fórma ele uma cunha, vae entrando pelo mar den
tro, a f~tzer a comprida ponta, elo nome ele Santa Catharina, se reconheceu que 
era chegada a hora elo ataque. O alferes Coutinho foi mandado á guarda principal 

'\ 
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i)ai·a fazer tocar {t assembléa; e o mesmo foi soar este toque, como cada qual ap
parecer no seu posto, entrar de novo o quartel mestre general na villa e fundear 
na bahia a esquadra do usmpador, que a nau D. João VI, pelo avanço da posição, 
parecia qliei·er entrar pelo forte das Chagas para S. Francisco. Na sua esquerda 
lançai·am ferro as fragatas Dirtn'a, Amazona, e Perola, e para a direita os brigues 
P1·ovid-ehcia e lrifante D . Sebast-ião, collocando-se os mais vasos em uma segunda 
linha; á excepção ela escuna T1·iumpho ela Invefa, que depois designavamos pelo 
nome de mexeriqueira, ~t qual, não tendo paragem certa, corria constantemente 
por todas as embarcações, sendo a final a que muito efficazmente e mais de pro
xinio procurou proteger o desembm·que. 

Eis-aqúi tambem como as nossas forças, segtmdo a disposição ahteriormente 
assignada, appareceram como que por encanto re1Jentinamente collocadas . 

O forte do Espírito Santo , na noss~ eXtrema esquerda, commandado pelo al
feres de caçadores Manuel Franco; tinha duas peças ele calibre 18 e 24, serviclas 
por oito artilheiros ele costa, e a gua.rcla do mesmo forte, composta ele tres solda
dos e ele um cabo cl.o bata:lhão de voluhtarios. 

No extenso areial, que cl'este forte corre pab:t o -ele Santa Cruz elo Porto, não 
existia força alguma, e n'·este ültimo tinha o seu coin:inanclante, o valente e deno
dado alferes d<:; in~anteriu, Simão Antohio de Albuquerque e Castro, hoj e capitão 
em caçadt>res n.0 D, segundo os inappas até agora publicados, nina peça, um ar
tilheii·o de linha, seis marh1heiros; e a guarda, ta,:lnbem composta de quatro sol
dados e um cabo de voluntarios. Nós, porém, sem querermos fazer passar por me· 
nos exactos aqueHes mappas, não clei:kai·emos ele dizer que, segundo as nossas 
l'eõoi·dações; aquelle forte tinha mais uma peça, cujos reparos fLOS primeiros tiros 
s·e iini.tilisaraln, e oito artilhei~·os de ctlsta que, hão ·chegando a appareceí·, foram 
sup})\:iclbs pelos seis marinheiros das cahhoneiras; das quaes logo falla.remt>s . 

. O fo l.·te da Luz estava desartilhado, e d'aqtú, que clesigharemos por fl.ahoo es· 
qi.l:erclo do cehti·o tla bahia, principiava a lihha .db batalhão de voluhtarios pela or-
dem segtúnte : ' 

A segundà ~olnpanhia occupava os pai'apeitos que de junto cl' este forte se
guiam para a direita, mas que terminavam na proxima barreira da villa sobre o 
areial. :JYiais para diànte, no fortim construido ho :fim da mesma bai'reira, o qual 
tinha duas peças de campanha, estava a terceira tmihclo á quarta, e esta á qt.linta, 
estendendo todas pm~?- a clireita e carregando poi: conseguinte sobre o centro até 
pouco alem do forte das Chagas, que tambem estava desartilhaclo. 

Següia-se o forte dê S. João, commandaclQ pelo soldaclo ele artilheria José 
Paulo M11chado; natural ela villa da Praia, que tinha uma peÇa; qtlatro artilheiros 
tl.e costa, um-de linha; ti'es soldados ele caçadores n. 0 5 e qüati·b de ihfahteria elo 
desta'calnento. estaéi'<mád'o no Cabo da Praia. 

D'ali ei·a ab~rto o· campo até ao f<lrte de S . Caetano, com_lnahdaclt, hão por 
·official de linha; mas pelo soldado ele voluntarioso bacharel José Peixoto ~a Silva, 
que tinha duas peças, dois artilheiros ele linha, oito de costa; hes s'oldados de 
'Caçadores n . 0 5 e seis de infanteria, tambem elo mesmo destacamento, 

No forte . de S. José, igualmente commandaclo por outro soldado elo batalhão 
de vohmtarios , Antonio da Costa Ripper, havia, com outras duas peças servidas 
do mesmo modo, igual força elo referido clestacament'O; e no d'e Santa Catharina, 
ria ponta da nossa extrema direita, tinha o seu commari.dante, o al:Per·es ele infan
teria; Nuno Brandão ele Castro, tres pyças, tres ~rtilheiros de linha, doze ele costa 
é o resto do destacamento, constàndo ele h·es soldados de éacadoTes h. 0 5 'e de dez 
ele infanteria. ~ 

As duas bar:cas. canhoneiras, que só pocliain servir pará ~ticlar-nos a 'vigiar à•1 
hoite a grande bah1à, mas mm.ca pa.ht augmentar a nossa linha ele fogo contra a 
csquad.ra, no ca~o de ataque, · como algi.un cujo nome, por o poupari:nos á irrisão 
ptiblic_a e por lh~ nã~ quebrarmos os gabos que por ahi recebe tle ill'telligent~, 
qccultâmos e:n: attençao ao seu bom í:mm.rortamento durante a acção, nos quer~a 
fazei· petshachi· ·em tom ele mestre, 'mofando de nossas reflexões só porque não 
eram'ós militar cl·e prbfissão, estavam, sim, no meio ela bahia; mas com tanta pre
cipitação 'éoi'J:ebam a 'encal11ai· no pbrto, á entrada ela esquadra, que apenas uma 
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pôde chegar fogo á peça que tinha carregada. Os seus ma'l:inheiros, porém, tantO' 
~o for.te do Porto, como na defensa do ataque, mostraram que eram destemidos e· 
1ntrep1dos . 

. A guar_da principal, collocada na praça da villa e commandada pelo alferes 
~~lXoto, f01 reforçada, e para ali mandado o major Antonio de Passos de Almeida 

Imentel, não só com o fim de evitar que os voluntarios, levados ele seu ardor, 
aba.n~onassem aquelle ponto para correr ao fogo, mas para observar e conter em 
l'~S}Je1to _os habitantes, acudindo ele prompto a qualquer possível movimento inte
t'.lOr. Esta providencia foi muito bem calculada, porque não nos falhavam os mo
tivos ele receiar o que os rebeldes esperavam, e para o que, por assim lh'o ha~ 
V~rem p1·omettido de dentro, elles conservaram clmante a acção, em frente dos 
l3I~coutos, um brig'Lle com armamento }J.ara lançar em terra, segundo constou de
lJOIS. 

. A sextc1. com1Janhia do batalhão de voluntarios, ele que era capitão Manuel 
Pinto ele Queiroz Sarmento e alferes Bento José de Almeida Moura Coutinho, for
m1ava a reserva collocacla ao principio no cimo àa rua que da praça desce para a 
a fandega, estando assim mais ao alcance de socco1Te1· o centro do que o 'areial 
na esquerda da bahia. 

. Tambem, se nos não esquecemos, o pequeno corpo de cavallaria, em força ele 
;Int~ e tres officiaes montados, ele que era commanelante o capitãó José ele Pina 

reu·e, esteve ao principio na praça. _ 
N~o fazemos aqui menção ela · primeira companhia do batalhão, porque, tendo 

ella s1clo formada pelos academioos ele Coimbra, tinha pouco tempo antes mar
c~aclo com officiaes de linha, }JO:t' 01·clem superior, para o logar elos Biscoutos,. a 
thstancia ele 5 leguas, para formar um corpo separ~clo, conservando-se ainda in
completo o quadro elo mesmo batalhão por não se ter formado até então a com
!Janhia que, para a substituir, se havia JI!anclaelo organisar ele contingentes tiraqos-
1e todas as. mais, a qua~ clevêra ser con:manclada pelo ca~Jitão que fôra ~'aqu,ella, 

Gsé J oaqumi ele Almmda Moura Coutmho, o qual IJOr 1sso estava aclcllclo. a se
gunda . 

. No entretanto elevemos memorar que, apesar ela separação d'aquell::~~ compa
nhia,. preferiram ficar :p.o batalhão alguns academicos, os qnaes tiveram por isso 
occas1ão ele entrar no fogo, com uma coragem propria ele tão nolJ,res mancebos, e 
com um valor que faria honra aos mais veteranos soldados. lVIencionaremos aqui, 
lJjra gloria i:l'elles, os seus nomes, e grande será o nosso sentimento se escapar 
a g'um á nossa recordação. 

A 
9s cabos Joaquim Antonio Teixeira, Nicolau Anastacio Bettencourt, Joaquim 

l.enco Paes, Albino Garcia de )\i[ascarenhas, e os solclaelos Diogo José ele Oli
veira Silva Carneiro, Joaquim Rodrigues 'Campos, O. João ·Correia ela Silveira 
~ortugal, José Maria tle Araujo, Lucio Albino Garcia e seu irmão Jayme Garcia 

. ascarenhas :t., são os valentes acaclemicos que, entrando na memoravel acção do 
dta 11 ele agosto ele 1829, com a maior intrepiclez e valentia souberam mostrar 
;ne. eram cligna porção el'aquella mocidade estudiosa, cuj,o corpo especial tantos 
erv1ç.os prestou e tantas provas deu ele sua corag·em e clenoclo em toda a campa

nha contra o usurpado r. 
l Tal foi a primeira disposição elas forças no 'nosso campo, quando a esquadra, 
c ob.rauclo a ponta clé Santa Catharina, entrou rapielamentc na bahia, tomando as 
lJOs1ções acima referidas. 
. O alferes Simão Antonio, commanclante elo forte elo Porto, foi o primeiro que, 
1 ~1U.penclo o fogo n'esta maravilhosa acção, teve a honra ele mandar á nau os de
VLelos c_omprimentos pela sua boa vinda, a que ella correspondeu cortez com uma 
banda Inteira. Então logo o fogo se travou; e emquanto as embarcações de guerra, 
001

U uma activiclade espantosa e attuada, nos mandavam chuveiros ele balas, pro
curando aterrar-nos e destruir os nossos fortes, estes por sua parte ll1es resp.ondia.rn 
como a escassez dos meios o facultava. · 

1 Comqnanto um elos irmãos Garcias não fosse acadernico, mencionâmol-os aqui todos t1;es, 
porque aquelle serviu sempre n'esta companhia até á sua separação do batalhão de voluutanos, 
etu que preferiu ficar com os outros dois seus irmãos. (Nota do auctor.) 
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O . quartel mestre general e o major Menezes, ambos ele accordo, chamaram 
tmnbem logo o capitão Moura Coutinho, de voluntarios, e ldw orclenaram que pela 
posta corresse a encontrar-se com ·o general conde de Villa F lor para o infol'J?ar 
circumstanciadamente, assim das medidas tomadas e das nos~as cil'cumstanCias, 
como ela força em que a esquadra atacava, por que elle, de tudo sabedor, podesse 
dar as suas ordens e .fazer as ~onvenientes di sposições, sem receio ele ataque em 
outro ponto opposto; cleterminanclo-lhe mais o primeiJ.·o elos dois que, seguindo a 
es trada de baixo, se encontrasse com o major Costa, que na vespera tinl7-a ficado 
em S. Sebastião, para çla sua parte lhe fazer sentir, em nome e ele ordem do ge
nel'al, a urgente necessidade ·de avançar com a sua columna a toda a pressa para 
o Cabo ela Praia. O c::>.pitão ·Moura Cotl..tinho, ainda que prompto, como soldado, 
a obedecer, pediu mais· ele uma vez ser . dispensado cl'esta commissão, por nãl) 
querer ele modo alguin parecer que, acceitanclo-a, procm·ava apartar-se do Jogar 
elo perigo, e chegou até a allegai· que antes cl'elle, como o:fficial ele fileira, de
vi~m ser encarregados os 8juclaütes oü do districto ou elo batalhão, come mais 
proprios para diligencias similhantes; mas foram taes as considerações particula
res que se lhe fizeram, que elle só p•·ocurou, desempenhando com o maior zêlo 
e melhor intelligencia esta commissão, justificar p"lenamente a confiançã n'elle ele
positada, sem deixar ele dar ao mesmo tempo a seus camar~clas, pelo modo coro 
que a .. satisfez; as mais claras provas elos ardentes desejos que tinha de entrar 
corri elles no fogo. 

O capitão Moura Coutinho; pois, com o va.lor qt1e lhe é proprio e que ao diante 
manifestou sempre em tantas acçõe's; assim como n'este mesmo dia, investiu sem 
trepidar a extensíssima e descoberta estrada que, seguindo ela villa ao longo da 
bahia para o Cabo ela Praia e d'ahi a Fonte Bastardo, era então fortemente batida 
pelo mais activo e aturado fogo, tamto da nau como de umas poucas de fragatas, 
tendo a fortuna de correi-a sem que uma só cl.as muitas babs, que por toelos os 
lados -o cercavam, o chegassem a ferir. 'l1ambem não cori"ia elle, voava, como era 
mister, ao feliz clesempen.ho da sua commiss~io. Não encontranlilo, porém, já na 
villa ele 8. Sebastião o major Costa, teve ele descer ao forte da Salga, aomle achou 
ainda ignorado o rompimento elo ataque, porque nem o estrondo da· canhonacla, 
talvez por causa da opposição do vento, era ali ouvido. Tambem aqui se não 
achava aqnelle major, que, seguindo com a intelligencia por todos h'elle rectJnhe
cida, as instrucções recebidas no dia antecedente, tinha já a este ~empo avançado 
mais para cima pela beira-mar. Em taes circumstancias, não senclo 'possível en
contrai.·,se com eUe s'em r etroeedet, com nociva demora ela necessarra communi
caçã"O .ao general coilcle ele ViHa Flori encarregou, com a maior urgencia e res
ponsabilida:de, ao official commandante d'aquelle forte, o avi~o. para o major Costa, 
a . quem elle d' aJi podia com to·cla a presteza ccommunical-o, e correu em demanda 

·elo general, que encontrou a um quarto de legua, se tanto da: cidade, já em marcha 
com o seu estado maior> e seguido das tropas que tinha em Angra. Fazer as comn:lU
nicações que levava> receber as ordens elo .conde, dar meia volta á direita, correr 
de novo uma estrada de 4 .Jeguas quasi, ha <qual encontrou, junto a S. Sebastião 
o tenente Sousa, que fôra rombem manclado. apoz elle, e appareceJt na villa cllll 
Praia, coi·renclo a linha inteira a dar a noticia ele que o general, com todas as tro
pas que em marcha tinha visto com s·cus proprios olhos, nã:o podia t~~~lar, foi tudo 
um temp~ para este capitão, que ele tal modo fez galopar as mudas que ellas 
nunca mms serviram para cousa ·alguma. Tambem por isso o major Menezes e 
aqueiles poucos a quem deveu cledarar o sitio onde encontrára 0 general) não p0- · 
deram crer que elle houvesse chegado tão longe senão quando o mesmo general, 
chegando ao campo da batalha, attestou o logar 0ncle recebêra as participações 
por elle feitas. . 

~ora narraremos o que na Praia se passav4 emquanto o capitão Coutinho 
corda ao desempenho d~ sua commissão; e o que ali occorreu desde a sua v0lta · 
até a ch·egacla do _general. Continuaremos, como até aqui, a ser . fiel historia.clo;,·, 
embora nosso escnpto. •e J?-Ossas reflexões possam desagraela.r a alguem, q1ie na.o 
é ~ntento nosso ganhar amigos com baixas adulações e reservas ela verdâcle, mas 
pôr os fac:t'os todos •com -as suas propJ·ias cores em uma lt1z cla~·a. 
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Ao romper o fogo da esquadra, partia, como dissemos, aquelle capitão, e ao 
mesmo tempo o t eilehte coronel Pedro José Frederico, que, segundo as mais bem 
combinadas orelens do general, trarismitticlas pelo capitão Pimentel, clevêra, cor

.r~ndo a serra ele· Santa Rita,. apparecer-nos pelo alto ela Malmeren:da, entrava na 
V1lla da Praia, tendo seguido a estraela interior. 

Ignorando nó s o motivo el'este procedimento, e não podendo concordar de modo 
algum no fundamento dos elogios que em sua Menw?·ia histoq·iw o sr . Eusebio 
Candiclo faz ::'cquelle t enente coronel, não podemos ta.mbem deixar ele ponderar 
que, se o fim principal do movimento ordenado estava em soccorrer a Praia, e 
es~e se conseg·uiu, o modo indicado para a operação tinha um outro, na incerteza 
e 1gnorancia dos planos elo inimigo, muitíssimo importante para ser desprezado, 
consistindo em dirigir a marcha por. maneira tal que, a força conduzida, obser
vanelo sempre os movimentos da esquadra, mmca deixasse ele estm· ao alcance, 
ou ~e seguir em defeza da Praia, ou de i:etrocecler ao ponto ele sua partida, con
forme o exigissem aquelles mesmos movimentos. No .entretanto, seguindo o tenente 
coronel Frederico, elo seu quartel das Lagens á villa da Praia, a estrada interior 
que, correndo por uma baixa, é -dominada em quasi toda a sua extensão, alem de 
estar separada ela costa pda serra de Santa Rita, ninguem dirá com justiça que 
elle satisfizera plenamente os desejos do general, antes cremos, sem receio de se 
nos mostrar com boas rasões o contrario, que elle commettêra um erro de muito 
possível fatalidade, porqu~ era só pela referida serra de Santa Rita, que vem, com 
uma cadeia de alturas, formando a costa clesde proximo das Lagens até ao alto ela 
Malmerenda, sobre o forte elo Espírito Santo, que elle podia, durante a marcha 
toda, observar a esquadra; e achar-se iJor isso, quando ella para o seu c1istricto 
enviasse alguma força em estado de correr ali com facilidade a imrJeclir o desem
barque ou ficar -lhe em posição, por cavalleira e por outras circmnstan.cias, muito 
vantajosa, o que ele maneira alguma pocle:ria alcançar pela estrada que preferiu; 
e até, se não estamos illudidos, cremos que ganha a encosta cl'aquella serra lJelo 
lado çlas La.gens, é depois para o ponto da Malmerenda, muito mais curto o caM 
rninho do que o da estrada interior. · 

Porém1 posta de parte a boa ·ou má execução cresta operação, é certo que o 
tenente coronel Frederico, apenas rompêra o fogo da esquadra, entrava na villa 
da Praia conduzindo um destacamento de infanteria commandado pelo tenente 
José Caldas Osorio em força ele vinte e um homens; e não menos certo é tambem 
que o capitão Pimentel, ·quartel mestr e general, fo i quem fez collocar aquella 
força, n ão na base elo forte do Espirito Santo, mas entre este e o do Porto, junto 
á beira-mar, coberto de algum modo por uma especie ele pa,rapeito formaclo com 
alguns rolo::; 'de pedra, contra a opinião e vontacl,e do major Menezes, que não c1uiz 
reconhecer nem a probabilidade, nem mesmo a possibilidade ele um desembar:que 
no logar aonde ao '.depois se effeituou, senão no momento em que elle se r eali
sava; e esta sua obstinada ·crença, levando-o a desprezar a esquerda da bahia, 
P~ra olhar sómente ao centro d 'ella, produziria a nossa desgraça, · a não achar-se 
ah o quartel mestre genel'al, para d'elle conseguir) se n.ão tudo que desejava, ao 
menos algumas medidas adequadas) empregando sem descansar toda a influencia 
dcL sua posição e de seus conselhos; porque foi ta~bem só por estes que a com
pa~bia de r eserva largou a primeira posição para descer a occupar o barracão do 
Peixe, e que a força de cavallaria veiu collocar-se por cletraz do cannavíal á en
trada elo grande areial, d'onde tanto esta como aquella estavam mais ao a:lcan.ce 
ele s?ecorÍ'er a esquerda, aonde o mesmo quartel mestte general punha tanto de 
recew, quanto o major Menezes de confiança. · 

. O forte elo Espírito Santo, tendo feito apenas sete ou oito tiros, foi abandonado, 
lUms p ela fraqueza dos artilheiros ele costa e por falta de energia e ele coragem 
de quem o commanclava, do qu.e pela imJJOssibüiclacle ele conservar-se; commet
tendo · o seu commauclante o crasso erro de encravar as duas lmicas peças de 
gross~ calibre ali existentes, as qu'aes; quando tomadas pelo inimigo, nunca nos 
podena.m fazer · mais -mal elo que a sua fttzilaria, ao passcr que o seu encravamento 
nos privaria d'ellas contra a esquadra, como privou por muito t empo, quando fos
sem retomadas, como ta.mbem <'h<:'gou a acontecer. E permitta-se-nos por esta. oc-
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casião um leve reparo sobre os esforços feitos pelo sr. E{lsebio Canelido para, se 
não justificar, ao menos desculpar o abandono d'este forte. 

Elle era tão sustentavel, que os voluntj1rios, e só os voluntarios, entrando n'elle 
depois, ahi se conservaram apesar de continuar ai:ncla sobre elfle; com igual força 
e vigor, o fogo da esquadra; e este facto lança por terra tocil:os os rac·iocinios da 
theoria, a qual, se nos podér mostrar os defeitos ela sua construcção e os perigos 
a. que devem estar expostos os seus defensores, nunca chegará a provar-nos que 
o receio da morte justinque a cobardia ele um militar, ao menos desde que nos 
decidimos a seguir a sorte elo exercito, nós, ainda que não eramos militares de 
profissão, fic{Lmos entendendo que não nos resta"\'a arbítrio entre o morrer e o sus
tentar a posição em que nos collocassem os nossos legítimos superiores. 

Os artilheiros ele costa aba.nclonarEJJm o forte, segttndo então se disse; mas ha
vendo n'elles tão pouca confiança, porque se não tinham fechado as suas portas, 
como se fez nos outros? Porque. se não cnrou de substituir o seu serviço pelo dos 
vohmtarios, porém logo se '8ncraval'am as peça.s mesmo antes ele fazer>-se a menor 
communicação, ou ao commandante geral ele artilharia ou ao do clistricto? Simi
lha.nte abandono foi tão sentido e cattsou tamanho escandalo, que o commanelante 
do forte foi logo preso, e deveu a sua soltura á Senho1·a ela Aleg·i·iaJ que no fim 
da acção, . clominand0 a todos, tocou tambem o nosso general, pata consentir que 
um só elos · que ali nos achavamos, deixasse de se:ntir a sua benefica influencia e 
podesse ter que chorar em dia tão grande. 

O quartel mestre general instou com o major Menezes para: ele novo mandar 
occupar o forte; mas eHe que, tendo por vezes sondado a costa; estava, como já 
dissemos, persuadido da imaginada impossibilidade ele um ataque por aqtwlla banda, 
não c0nveiu n'isto; e comqua:n.to 0 mesmo quartel mestre general lhe ponderasse 
que, offerecenclo-se por ali ao inimigo um campo largo para formar rus suas co
lumnas e uma montanha, pará · com força, ainda ·pequena, proteger o desem
barque· e todas as suas operações, não deixaria ele esforçat•se por ganhar uma 
posição que tantas vantagens lhe offerecia, apena,s ·Conseguiu ter debaixo ele vista 
aquelle ponto, com as disposições de que acima fallámos, impedindo que as nos
sas forças carregassem to~las para a direita, c'omo antes quetia o mesmo major 
lYienezes. Os factos depois vieram provar a previclencia ele um e a illusão de 
outro. 

O major Costa, ou porque o commandante do torte ela Salga lhe transmittisse 
o aviso deixado pelo capitão Coutinho, ou porque antes mesmo ele o teceber, tendo 
avElinçaclo mais para cima, sentisse o fogo da esquadra, caminhou acceleradamente 
para o Cabo ela Praia, e tanta eliligencia e esmero poz n'esta operação, que a :ma 
columna, em força ele cento e quarenta homens, pouco mais ou merios, antes da 
uma hora da tarde, estava já collocacla no grande areial d'aquelle laGLo, nas pe
quenas trincheiras ele fachina, acabando de constituir a nossa linha de clefeza 
n'aquella extensa bahia, que segue por mais ele 2 milhas na sua curva de ponta 
a ponta. · 

No entretanto j<;>gava sobre nós com força e activiclade espantosa o fogo ela 
esquadra, varrendo por üma e outra banda as estracln:s todas e os areiaes, pro · 
curando emmnclecer as nossas. peças e desmantelar-nos os fortes; Porém, tão for
tunosos fomos que, apesar do aturado e vivo fogo dos -trezentos e quarenta ca
nhões das embarcações inimigas, só tivemos, antes de se tentar o desembarque, 
a lamentar a morte elo sargento elo batalhão de voluntarios, · Evaristo Luiz de 
Moraes, cujo sangue leal foi o primeiro a tingi!' o nosso campo, excitanclo-r;ws á 
vingança; e a elo capitão ele infanteTia n . 0 10, Manuel Joaquim. Simões; aquelle 
morto com uma bala, e_xpo.ndo-se com o maior arrojo, em cima elo parapeito, a 
desafiar com uma bancle1ra os rebeldes, e este, com uma raiz de canna que des
locada po~ um tiro ela nan, da crista çle outro paFapeito de 15 palm~s de 'gros
sura, a CUJO coberto se achava, lhe deu pancada tãGJ forte na parte lateral do peito, 
que poucos insta]ltes depois expirou. 

Todavia, os nossos fortes soffreram grandes estragos, principalmente o do Porto 
e o ele Santa Catharina, que ficaram por extremo arruinados. Os nomes elo alfe
res Simão Antonio e Nuno Brandão, comm.anclantes cl'estes dois ultimos, que coro 
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o maior clenode e clesprezo da morte os sustentaram, para continuar d'elles o mais 
bem dirigido fogo; com que na esquadra fizeram grossas avarias, serão lembra
elos .com honrosa graticUio pelos voluntarios, que jamais foram capazes, ot1 ele ne
g·ar ou dle esquecei' os feitos illustres com que se ennobreceram os <íJfficiae:!l ele li
nha, que·com elles com 'valor combateram. 

· Nos outros fo1;tes, éommandaclos, não por officiaes, mas por soldados, sendo 
nm _ele artilheria e dois clcl batalhão ele voluntarios, ct~jos nomes, pam gloria sua, 
aqut repetimos, José Patüo, Machado, José Peixoto da Silva e Antouio Aúgusto 
da Costa Ri1)per, desenvolvíaose não menor coragem e valentia, qüe fô1·a ele honra 
P.ara os melhores al'tilheiros ele profissão. Foi no elo commanclo elo u:ltimo men
ClO~aclo que se apresentou tim velho insulano, de setenta annos de idade, para 
ensmar, dizia elle, a seús filhos, artilheiros ele costa, a fazer as po:ntarias i o qual, 
Vendo, sem desmaiai:, 'C~tir a seu lado, ferido mortwlmente um cl'elles, e conti
nuando a fazer fogo, cleti a mais evidente prova de· sua coragem e de devoção 
P.ela causa da rainha i ~ foi t:imbem, finalmente, elo outro commanc1ac1o. pell:t voltm
rto Peixoto, que pela falta de balas; muitas dos proprios inimigos; lhes tomaram 
a ser enviadas . 

Os vohmtarios, clmante a terrível canhonacla, na presença ele i:tiimigo tão so
berbo e pocleroso, conservavam nas suas posições a maior presença ele espil'Íto i 
·e, se ·gTande foi o jubilo paten't()atlo em toda a sua linha, quando o capitão 1\io·ura 
Coutinho lhes trouxe a nótibia de que o general não tardaria a appareéer com no
V'as forças, não foi men01' tambem a impaciencia manifestada por elles, desejando 
'Ver antecipado ·o moment·o tlo ataqi.te, com receio de que a gloria, destinada pata 
aquelle dia, podesse cabel· ·a 'btltr'as que não fossem as suas armas. Os tebelcles, po-
1.'ém., parecendo prevenir, satisfizeram completamente os seus desejos i porqtumto ha
Veria soado meia sobre a's tres horas ela tarde, e o inimigo, pensanclb ter co:b.segtüdo 
Vantagens sobre nós, po'l: 'causa do abandono do forte elo Espírito Santo e ,das rui
nas observadas nos outros1 !assiin c:omo pelo fogo menos a:ctivo qi.1e então estes 
lfaziam, de proposito, mais espaçad·o com o fim ele reservar as escassas :tnuhições 
para o moiuento elo c1esen1barq'ue, lançava uma formiclavel columna ele inil cento 
e quatorze alterosos , granacleiros e -atl·eviclos caçadores, vestidos no inaib~· ~sseio , 
1nuniclos ele noventa cart\.1Cll'Os e seis pederneiras, com os seus cantis cheios de 
e:x:cellente vinho, nas suas lanchas e barcas, que, prececlicl~s pela escuna T1·Í1.tm
.pho da Inv~ja e por algum'às 'Canhoneiras, aproaram logo para entre os dois fortes 
~o Porto e Espírito Santo. 

Ainda nem assim o major Menezes quéria capacitar-se ela realiclàcle das inten
~~es do inimigo, porc1ue ao }•asso gtte nós ouvíamos o capitão Pimentel, qüaHel 
~estre genel'al, gritar-lhe : aS r. major, o clesembarque é á nossa esquerdâ i. elles 
J?ara lá caminham; mande 'v . s.n m~is força IJara supportar a infanteri~n 1 Viainos 
0 . ouvíamos tambem que BllB, inarrc1anc1o apenas da sexta companhia de vbltmta
r~~s a segunda clivisão, commanc1ac1a pelo alferes Moura Coutinho, aitida lhe di
Zlà: . «É illusão, é ataqüe falso; não podem por ali tomar terra por causa élb mar» . 

. ~s lanchaJS, porém, i:'emavam com todo o vigor, e o inimigo curava co:in inais 
act1~Iclacle e força que nun'éa em varrer, com porfioso fogo ele metralhâ e fuesmo 
de f~lZil, elo alto das ga'veas elas embarcações mais proximas, todo o ai·eial es
JUerdro, com o fim ele iri1pedi'i: a nossa marcha por elle e proteger o dese:inbàrque 

e strà p6meira columna·. 
O tenente Calclas, ci.e, intanteria, foi na verdade o pTimeiro a romj:iei· o fogo 

de nlzilai:ia sobre as lanchas i mas tambem é facto verdadeiro, então visto e no
t.ado, màs ainda até hoje nrio publicado, que o seu destacamento, não qüei~enclo 
support'ai· a metralha ·e o fçg'o elo inimigo sêm ter nem um só homem fei'ido, r e
cuava e n'tg:ia, vindo eséO:nclei:-se atraz elo forte elo Porto, entre as muitas pedras 
q1le · ali se 'a'chavam, a'O teinpo que já lá chegava o in trepido alferes Coutinho, 
? q71al, com ·os seus IJO'I.tcos mas valentes e corajosos vohmtarios, correndo o areia! 
lUtetramente dominado pela artilheria e fuzilaria rebeldes, voou a defender a beira
lUar, S~lstentanclo o i)eso todo do inimigo e fazendo-lhe p· mais mortífero fogo. 

I F01 na avançacla cl'este alferes, e na fug·a .do referido destacamento, que ~ntl:e 
e le e o tenente Caldas se travou o celebre dialogo, de que a]guem ao depms dt-
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zia que havia de exigir satisfação, que nunca se atreveu a pedü;, o qual aqui po
r emos com a mais fiel exacticlão elos proprios termos empregados, para que os 
vindouros e os presentes, que não assistiram áquella acção, possam devidamente 
avaliar os elogios que se tem feito correr impressos em alguns escriptos, ao pass_o 
que nem uma simples menção honrosa n'clles se tem feito elo nome d'aquelle ch
gno alferes . Tambem por isso nós somos o primeiro voltmtario que hoje appare
cemos, ·como testemunha ocula.r, escrevendo sobre a acção ela Praia, para vingar
mos a gloria elo corpo a que temos a honra ele pertencex. 

·«Sr. o:ffieial, v. s. a assim foge? -. Que hei de eu fazer com estas gatas que 
me clesamparam? - Se os seus o . desamparam, aqui vimos nós para o soccor
rer, que · não fugimos ao fogo)). O tenente Caldas voltava então, mas uma bala 
ele fuzil, que ainda se ignora ele onde foi mandada, o passou ao proferir estas ul
timas palavras: crEu lhe mostro se tenho medo)) . O infeliz caiu em terra e veiu 
acabar· de morrer ao hospital. 

O major Menezes mandou em seguimento avançar a primeira e restante divi
são ela sexta companhia, commanclacla pelo capitão Manuel Pinto ele Queiroz Sar
mento, que, · marchando com ella rapidamente, foi ajuntar-se á segtmcla divisão, 
construindo então os voluntarios sómente, que só vohmtarios ali se achavam, unia 
invencível muralha, com seus peitos, ao longó da beira-!lJar, para alem do forte 
do Porto, de onde :fiz;eram tão acertado e vivo fogo, que, obrigadas por este, as 
lanchas foram caínclo para o forte elo Espírito Santo. . 

N'esta clefeza o capitão Queiroz foi o primeiro o:fficial posto fóra do combate, 
recebendo uma grave contusão com a pancada ele mn torrão ele areia, impellic}o por 
uma bala, que, se não chegou a arrebentar-lhe as entranhas, fortuna foi sua, pois 
houve assim mesmo ele não dar, caíclo em terra, mais um só passo, conservando-se ao 
depois por muito tempo em curativo e na impossibilidade ele fazer serviço; e· com
quanto então não estranbassemos ver o seu nome esquecido, por _causas ele que 
estamos ao facto, no' mappa elos feridos, dado pelo batalhão, não podemos deixar 
ele admirar que n'este esquecimento, alheio, segundo cremos, ás intrigas particula
res cl'este corpo, caísse tambem o ·sr. Eusebio Canclido, que tantas jnformações 
e esclarecimentos deveu ter procurado para escrever a sua memoria, ao menos 
na parte a mais arriscada e brilhante ela acção, a que, por não assistir, não pôde 
ser testemunha ocular. 

Nem este nosso n3paro o eleve surprehender, porque jamais pocléra esperar 
que uni o:fficial ele voluntarios, descrevendo esta acção na presença da sua r efe
rida memoria, cleixasse ele manifestai-o, movido elo mais jtlsto resentimento, ao 
considerar que elle, mencionando os officiaes do estado maior general, comquanto 
alguns muito se distinguiram, para dizer com menos exactidão ·que se occuparwm 
em conduzir os voluntarios aos pontos. elo maior perigo, lembrando o nome elo ca
pitão Bastos ele caçadores n. 0 9, que, se entrou no fogo e é dotado elo valor que 
lhe reconhecemos, ele certo não conduziu vohmtarios alguns, esqueceu todos os 
feitos illustres, todas as façanhas ele heroismo elos officiaes elo batalhão da· rainha, 
para deixar tudo mergulhado na escuridão do mais ingrato desprezo, e não consi
derou nem um ao menos cl'esses mesmos o:fficiaes que entraram no combate e u'elle 
sustentaram todo o peso elos rebeldes, antes de lá apparecer um só dos que men
ciona, digno de merecer-lhe a sua especial menção; ao tempo que a faz elo m:»
jor Antonio de Passos ele Almeida Pimentel, como tendo tambem conduzido ao 
fogo os ·voluntarios, quando, desde o começo do ataque da esquaclra até ao fim da 
acção, ell:e se conservou sempre, em consequencia elas ordens que recebeu, contra 
sua vontade, na praça da villa; e quando IJara . elogiar este o:fficial nunca fôra pre
ciso phantasiar Llm facto que, por tão alheio da verdade, elle não póde senão-re
j eitar como cavalheiro> tendo, corno tem, muitos outros reaes e verdadeiros· para 
lhe conciliarem a consideração publica, entre os quaes o auctor da Merno1·ia histo-
1'Íca podéra escolher á sua vontade e pegar, ou elo que no Porto lhe deu a cruz 
ela Torre e Espada, ou elo que na Asseiceira lhe deu a commenda da ordem de 
Christo. · · 

Porém, por continuarmos. a fiel exposição elos nobres feitos com que n'este clia 
ele memoria eterna os volnntarios se assignalaram, poremos de parte a.s r eflexões 
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a que ainda nos. levaria o exame da injustiça com que somos esquecidos, para di
zer que se ía, pelo modo acima referido, empenhando a defeza na beira-mar sem 
qn~ uma só bayoneta de linha apparecessê ali, porque o destacamento ele infan
tena julgou-se mais seguro nas pedras a que se acoutára, e ou não houveram for
ç~s capazes de o levar adiante, ou os vohmtarios e seus o:ffi.ciaes, contando só com
Sigo, não curaram mais cl'aquelles que, ao primeiro fogo, tinham fi.1giclo . 

No ent'l:etanto o ma;jor Menezes continuava a regatear a força ao capitão Pi
lllente~, quartel mestre general; mas este, vendo que o iriimigo, tenaz e porfioso 
.na pnmeira clirecção tomada, confirmava as suas fundaclas desconfianças, e não 
cre~clo a impossibilidade ele um desembarque, attestado só na opinião d'aquelle 
llla.Jor, mandou em nome do general avançar a segtmda companhia; e emquanto· 
esta, sem ser conduzida por officiaes alguns ele linha, como já tinha feito a sexta, 
por debaixo do mais activo e intenso fogo de metralha, corria, a marche-marche, 
ao logar elo maior peTigo, ao logar elo ataque, com o .capitão Moura Coutüilio e 
Com o tenente J oã'.o Eduardo ele Abreu Tavares, que, ao desmascarar-se no areial,. 
ficou logo fóra do combate, recebendo uma bala de fuzil na coxa direita, foi em 
pessoa fazer conduzir a força de cavallaria da posição atraz elo cannavial, para 
outra que, por muito mais avançada, ficando na direcção elo centro do areial e ele· 
a~gum modo encoberta e defendida por 1rm cavallo de areia, era a mais couve
mente para cl'ahi acudir, no caso ele necessidade .. O espaço entre a primeira e 
esta nova posição era inteiramente aberto e raso; e sendo varrido sem cessar, 
~elo mais porfiado fogo dos rebeldes, porque n'elle tinham ele passar as nossas. 
forças todas, custa a crer, mesmo áquelles que por ali passámos,. como, sem ficar 
estendida .no campo ametade, poclesse a cavallaria atravessai-o sã e salva. Esta 
força, a qu.e se tinha unido, como official ela mesma arma, o tenente Antonio Cesar, 
e1npregado ela repartição, elo quartel mestre gen!?ral, chegado á villa ela Praia al
g?-lll tempo depois elo rompimento do fogo da esquadra, commanclacla pelo muito 
~hgno capitão José ele Pina Freire, ali se conservou durante a acção, comquanto· 
debaixo elo fogo do inimigo, na melhor disposição e com o espírito proprio d'e~te 
valente o:fficial e elos mais que a comp1mham. 

Por este mesmo tempo a segunda companhia, engajada já no fogo com a sexta, 
e dirigiclas, uma e outra, sómente pelos seus officiaes contra a columna conduzida 
nas lanchas, obrigavam estas a caír para o lado elo forte do Espírito Santo; mas 
como era extensa a linha cl'ellas, as que na sua cliJ:eita mais proximas estavam 
d'este forte, . foram as primeiras que junto cl'elle pocleram principiar o desembar
que. Porém, se as agtlas e os remos levaram ali mais depressa as forças inimi
g~s, o valor e o enthusiasmo, só, e exclusivamente· só elos voluntarios, levaram 
ah tambem as nossas armas, apesar ele um chão imm.enso de areia, com a maim: 
rapidez, a tempo ainda ele impedir que a força acabasse de saltar na frente do· 
lllesmo forte; e, comquanto os que primeiro tomaram terra, apossando-se d'elle 
por abandonado, pozessem o maior esforço em cobrir e proteger o desembarque 
elo resto ela colum.na, foi tão rapicla a nossa marcha, tão bem dirigiclo e porfiado 
0 nosJ:io fogo, tão decidida a nossa coragem, animada pelo valor proprio e com a 
presença do intrepiclo capitão Pimentel, quartel mestre general, a todo .o galope 
che~ado ali, que as forças rebelcl~?s não poderam alargar o seu campo, e foram 
obngaclas a enmuralar-se atraz elo ,mesmo forte e no pequeno espaço entre este 
e o mar . 
. 
1 

No que por este Iacto se passava, o major Menezes viu caír por teri·a a sua 
1lusão, e mandando tocar· a tmir a esquerda ao batalhão, e a avançar a marche
marche, correu como furioso a unir-se aos voluntarios, que, com os seus officiacs 
e com o quartel mestre general, estavam ali sustentando o peso todo ele mil ce11to 
e q~tatorze homens, para .então com ·O valor e a coragem do soldado mais des
temH10, pmgar os erros elo commandante militar. Mas as companhias, ·que elle 
agor~ quizera ter comsigo, estavam collocadas mtúto longe elo ponto acommetti
cl? ; tiUham ele vir de junto e ele alem do forte elas Chagas .á praça ela villa, para 
alD.d~ descer ao forte ela Luz e cl'ahi correr toda a comprida extensão do areial; 
e no emtanto os rebeldes, t>enhores elo forte elo Espirito Santo, apresentavam-nos 
uma frente, ainda que l)equena, cavalleira á nossa posição; porém, eram duas as 
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eom.p.aij.Ília.s de voluntarios com os seus intelligentes e cor~osos oOldaes, os dois 
Mo-q.rp,s C.outi:Q.hos (capitão e alferes) e o alferes Manuel Pereira Barbosa, que 11 corn 
o br~vo capitão Pimentel, quebravam n'aquelle encontro a sa.:qba aos atrevidos 
esera,vos do us1,1rpador, para receiar qae estes poclessem, oq ganl!ar um palmo de 
tene:r;J.O <m deixar de receber o castigo da sua ousadia . 

O m[J.jor Menezes chegou então, e apoz elle o alferes, conde, hoje marquez 
.~e Fi~alb-G, p~ra testerp.unharem o nosso valor, sendo estes os 1111Ícos officiaes ele 
Jinha 9.1,1e se occuparam, não em conduzir os voluutarios aos pontos do maior pe
rigo., qu!'l para isso tinham elles, como tiveram, alem elo valor e discrição pro- · 
p;ria, os se-q.s ofi;iciaes, mas em nos seguü· e ajudar em tamanho empenho, como 
'Q.ignos companh-eiros, attra?inclo com a sua coragem as nossas sympathias . 

O fogo era feito quasi á queima-roupa, e comquanto os rebeldes, victimas elo 
:o-osso, ca~sseli). uns apoz outros, i;,;'tmbem uns apoz outros ('le succecliam ele entre 
os ÍJ+lt.liD}eros arp.o:o,toaclos dentro e ácerca do forte, assiguala:qclo-se entre elles um 
gigantesco ·g~·anad<úro de n. 0 20 e um robusto caçaeTor, pela ·espantosa ligeireza 
.cow que faziaiT). fogo. · · 

Foi n'est.e c01~fl.icto que, morrendo o voluntario José Cqstodio Alves, um ra
pa~ por nowe M[).n-q.el Joaquim ela Cunha Junior, filho de o·qtro seu companheiro, 
COJ.iltándo apenG~,s doze annos, chorava amarg·arrnente a seq lado e curava de vingar 
a sua morte, fa~ei).e}o fogo com uma activiclade tal, que o soldado mais aclextraclo 
não a saberia ,exce.der. O seu comportamento foi tãr:~ · notavel, que logo depois se 
lhe assentou pr~~ no batalhão. 

Continuava po~·fioso e renhido este combate, qua:qclo uma voz se ouviu ·dizer 
que os rebeldes· wontavam o alto ela montanha, Sl1-binclo por cletraz do forte, e o 
mesmo foi ouvÍF-se. que o capitão Pimentel, qua:J:'tel mestl'e general, e o alferes 
Moura Coutin4o, com alguns volun.tarios, ip.vestireiq. a esGarpacla serra, proxima 
do mesmo fort~, exposta ele frente a toda a metmlha iqirqiga. Os vohmtarios, po
rém, caíam de cansados pelo meio da mo:q.tanha, mas oqtros se lhes seguiam, 
poelenclo algm~s, com aqnelles dois intrepiclos officiaes, chegar com esforçado tra-. 
balho debaixo elo maior perigo ao rilto elo F~cho, on,de avist~ram, já a alguma clis
tnncia, para os lados do telegrapho, mais de trinta soldados, . que procuravam 
formar-se e ajudar a subir os que tentavam imital-os . Os voluntarios, cansados 
por extre1no e exhaustos ele forçq.s, conseq nencia de excesso e esforço tamanho, 
não desaq.imaram á vista elo inimigo, superior em numero, e ás vozes elo quartel 
mestre ge:q.eval e elo valente alferes Coutiqho, gritanclo-lqes qLle não deixassem es
capar a gloria alcançada e a victoria que era sua, elesenvohreram ardor tão forte, 
que, caÍI).do iL bayoneta sobre os rebeldes, os deixaram no c~mpo estendidos, com 
excepção elos poucos que, não ousando esperar o repellão elos nossos, procuraram 
na fugida a. salvação, acoutanclo-se no iqterior da serra. 

A este mesmo tempo o capitão M;oura Coutinho, que observava os movimen
tes de seu irmão e via que ell e tomava o altq, flanquea;ndo assim o inimig·o em 
posição, por sobranceira, tão vant~osa, ao passo que o resto elo batalhão avan
çava já proximo, conheceu que el'a chegado o momeqto ele dar o ultimo golpe, 
com exito seguro da acção travada, e, emquanto o major ~enezes exhortava á 
constanaia e continuação elo fogo, e accelerava a marcha das outras companhias, 
bradou q,os voluntarios: «Camaradas, estes cães levam-se á bayoneta; armar bayo
neta, m;mar bayoneta'' . Então a execução foi uma e rapidq,: o mesmo capitão Cou
tinho e os voluntarios, com arrojo clesmecliclo, acom!I)etteram o forte, e quantos 
elos rebeldes o defendiam, ou ficai'all). na sua fi·ente, prostrados em terra, ·vomi
ta,nclo a viela em rios ele sangqe, ou fugiram pat!a clent11o cl' elle com fi·aqueza 
recebeFeiTJ. a morte que os bravos defensores ela l'aiqha ]~vavam nas pontas elas suas 
bayoneta!'l, emquanto que, cheganclo a:s mais· companqi.ar; elo batalhão com os seus 
corajosos o:Jficiaes, o capitão Mesquita corria ~1. sel'ra para reforçar os voluntarios 
que ali se acl:j.avam, e, o ~en!3nte Lopes formava uma porta ele fogo, com que fe
chava o espaço elo forte ao mar, pelo qual os rebelcles em massa procuravam saír, 
para entrar o mesmq fort~ na retagq.arcla elos que o tinham investido e entrado. 

Então, entre mil vivas à Fainha e á carta, soava o grito da victoria no alto da 
montanha, e ao mesmo tempo na sua base, no forte elo Espírito Santo, grito igual 
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ron:p.ia os ares, enchendo os rebeld"es de terror e espanto, levando á esquadra a 
notlCm da completa derrota da sua primeira columna. 

Continuava, porém, o nosso fogo do cimo da rocha, das canhoneiras do forte 
e da parte exterior d'este, fazendo estrago e mortanc1ade tal nos inimigos, que 
elles, pouco antes tão soberbos e atrevidos, tiveram ele passar ela ultim.a exaspe
rayão. ao ultimo abatimento . D epondo as armas, em altos brados supplicavam por 
IDlsen~ordia a graça ele prisioneiros; alguns mostravam as chapas que traziam 
esconcl1das, de infanteria n . 0 15

1 
como prova ele que ainda conservavam os senti

mentos d 'este corpo, e outros apresentavam as patronas completamente cheias, 
querendo mostrar-nos que não tinha~u feito sobre nós fogo algulJU. 

Já não existiam, portanto, inimigos : era nossa a victoria, a tanto custo ganha; · 
nem mesmo as forças de :X.erxes seriam capazes de nol-a ro1~bar , e nós pedíamos 
em altas vozes á esquadra que nos mandasse a gente que ainda lá tinha ficado . 

Não viamos j á senão infelizes supplicando a conservaçao da viela, e em peito!'! 
· como os nossos, na presença de um quadl'O tr\.9 lastimoso, nã·0 podia, paM salvar 
portuguezes desgraçados, deixar ele apparecer o sentimento da "humanidade. 
. O fogo cessou, pois, 

1 
ela nossa parte, e cessou inteirrunente1 cmuquanto para 

Vmgar a affronta r ecebiclar a esquadra continuasse ,o seu, tão activo como cl'antes, 
sem attender que nos separavam cl'ella os selils proprios, que estavam sendo victi
mas ele raiva tão louca, para, com generosidade espa.ntosa, salvarmos do abysmo 
em qllle se achavam tantos miseraveis, e conduzirmos em levas á praça da villa, 
sem o menor insulto, sem a menor offensa, aquelles proprios de quem mmca 
1noderamos esperar igual trato, se nos falhasse 0 valor e a f'ortqna os ti v esse pro-
tegido. · 
. . Tambem por isso a coragem e· a generosidade elo batalhl't.o ele voluntarios da 

~·a~nha fizeram echo elll todo o mundo e confunclü:am os nossos mais encarniçados 
1ll1migos. 

Tambem por isso o general conde ele Villa Flor dizia, quatro dias depois ela 
aeção, escrevendo ao marquez, hoj e dt~que de Palmella : «Seja-me permiLtido fix~.r 
a attenção de v . ex. a sobre o espectaculo que se me aflresentou quando cheguei 
ao campo ela batalha, .espectaci:U.o o mais helio qn!3 páde encontrar-se· na guerra, 
e que ta:lvez se -não .apresente em um só .sobre mil combates>> . 

Esta lJassagem revela, para completa satisfação elos voluntarios, o momento. 
da chegada da columua central á barhia ela Praia, ineHcando que fôra quando já 
apresentavamos quadro tão bello, que novas forças appareceram no campo, e não, 
ql~a.ndo a acção empenhada estava ainda muito acalorada, como com menos exa~ 
chclão se esc}'eveu na memoria do sr. Eusebio Candido. 

E que per(1a soffremos nós em troco de tanto estrago nos inimigos feito, ba: 
tendo-nos a peito descoberto em campo :raso, dominaào e varrido pela metralha 
e fuzilaria dos rebeldes? Custa a creF que sómente houvessemos a lamentar as 
mortes e as feridas elo s valentes, que damos em relação no fim d'esta memoria; 
ll~m podemos atinar com a causa efficieute ele successo tão espantoso, porque 
él!lnda que achftmos na rapidez elas uossas manobras e na natureza de parti. elo 
ter1:e~o, por. nós trilhado, motivos para evitarmos alguns estragos , elles não e:rarn 
flllflictentes para no s poupar a uma perda, pelo menos, quaclrupla ela que tivemos. 

O grande areial da nossa esquerda offerecia no meio uma bacia da q,ltum éle 
~l.m homem, que só a cavallo pó ele descobrir o mar; porém, forma-se tão in.s en-
81:elmente, em tamanha extensão de 'areias, que é ignorada ainda de muitos que 
Lh passaram? não podendo ser conhecida senã0 por· que~ se ap.rese.ntl:J, no oentro 
auçanc1o a v1sta em t.oda a sua roda . No entretanto, es ta C1rcumstancia

1 
oomquant0 · 

~os pYotegesse, ao ·passar por ella, não nos cobria, nem elo fogo superior das ·ga
deas. elas embarcações, nem d 'este mesmo, nem ela metrall1a, ao marchar do forte 
a Luz para o meio do areial, e ao sair ela mesma bacia, avançando para a beira

llHn·, na qual, peito a peito , fomos repellir· o inimi~·o , e por onde corremos s0bre . 
0 forte do Espirito Santo . 

A rapidez ele raio com que avançàmos a repellir na costa as lanchas, para, 
?0rn a .mesma velocida.cle, irmos atacar os rebeldes n 'aquelle for te e ~etomar-lh ' o 
lllJ.lnecltatamente, consumindo n'esta obra mais esforço e valor elo que tempo, que 
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chegaria, quando muito, a cousa de tres quartos ele hora, deveu concorrer a evi
tar alg•.1m es trago nosso; porém, meia hôra só, debaixo ela mais porfiosa e activa 
metralha, feita de tão proximo, varrenclo o terreno que pisavamÓs e batendo ~e 
frente a montanha, subida pelos que tiveram o arrojo ele avançar ao ·alto, parecia 
dever bastar para nos aniquilar completamente, porque, por muito que se diga e 
escreva, mais üw.il é imaginar do que pintar a actividado elo fogo inimigo. 

Os habitantes da villa da Praia não podiam crer os mappas ela nossa p erda, 
c mais desconfiaram d'elles vendo como · o batalhão fonuára em pequena força, 
por causa das muitas licenças concedidas, no. dia seguinte ao ela acção; mas hou
veram ele pasmar assombraclos no proximo domingo á formatura ela missa, para 
a qual, porque os inereclulos se desenganassem com os s ~us lJroprios olhos, se 
cassaram as licenças todas . . . 

A perda, porém, elos rebeldes foi espantosa, porque não podendo duvidar-se, 
na presença dos mappas encontrados ao tenente coronel AZiei•edo 1 da. força da sua 
columna, nem de .que toda saltára em terra, ]Jorq14e as lanchas voltarapJ. vasias 
para a esquadra, com excepção de uma, que, abandonada e sem gente, foi caíndo 
pelo mar fóra, e ela canhoneim encalhada junto do forte, na qual se encontrou 
uma bella caronada de bronzq e uma quarto la de vinho; e, fazendo-se apenas tre
zentos oitenta e seis prisioneiros, €: consequente que o resto foi victima elo nosso 
fogo, e , na verdade, o numero de .mortos causava espanto e horror, e por muitos 
dias elles appareciam, em todos os log111•es da oo5ta da ilha, arrojados pelo mar. 

Agora, como historiador fiel e desinteressado, po1•que nach escape a esta me
mol'ia, rectificaremos, antes de começarmos a narração do que se passou, já sob 
os olhos elo general, alguns factos que por ahi correm impressos por verdadeiros, 
como pertencendo a esta primeira parte ela acção, e que nós, os vohmtm•ios, de
vemos r ejeitar, por falsos que são, pois que seria loucura soccOlTel·mo-nos a gra< 
tuitas supposições, quanclo nos sobram tantas realiclacles para proclamar a nossa 
gloria. 

O ten~nte ele voluntarios., José Narciso ele Carvalho, que . em todos os mappas 
tem sido contaelo entre os mortos na acção, morret~ 1 sim, no dia 11 de agosto, mas 
não no combate, nem por effeito algmn elo fogo, a não ser o do medo, que n'elle 
não }Joclemos suppor, na presença 'elo que se passou com este o:fficial antes ela sua 
morte. Elle pacleciaJ muito, por doente, e era r epetidas vezes atacado de uma vio
lenta dor no coração; de dias antes do combate . anelava ameaçaclo ele novo ata
. que, e, apesar de sentir-se gravemente doent~, foi collocar-se na posição cb sua 
companhia, porqae, dizia elle, os seus camaradas tomariam por cobarclia, a fical' 
no qu a).'tel, o que n'elle só era doepça r eal e ver,cladeira; porém, ao toque de re
unír á e~>que~·cla, a companhia houve ele avança1• t;t marche-marche do forte das 
Chagas para vir ao ponto do perigo, e foi n'esta corrida, no meio ela rua, que da. 
praça desce para a alfanclega, que · elle caíu ele repente morto. 

Tambem voluntario algum se matou estando prisioneiro no forte elo E spírito 
Santo, para salvar-se el as garras dos rebeldes . Quanclo est es entraram nq forte 
nã() havia abi alma viva, e quando nós o r etomámos, cessaram ele existir, em uJ)J. 
ab1:ir e fechar de olhos, quap.tos dentro d'elle nos esperara111. Verdacle é que mor
Fel'!. ás suas proprias mãos o vohmtario Francisco Jos6 Ben1ardes· de Oliveira; 
mas _nós, que o vimos caír a nossos pés, podemos contar como o caso se passou. 
Havia elle encostado a espingaFda carregada, com o pelTO levantado, aos l'eparos 
de uma peça, para com mais commoclidade a subü•; porém, inclinando-se alguma 
cousa ·ele cima ela mesma pega sobre a espingaPda para a erguer, ao pega:r d1 ella 
se ~lescar+egou, pa1:1sanclo-lhe a bala o peito, sem que houvesse ten;tpo de pr-onun-
ciar uma só palavra. · · · 

Mas se os factos que accusâmos de menos vm,cladeiros não existiram, ahi flca 
já feita, para testemlmh~r o valor e a coragem dos voluntarios da rainh~, l:t nar
ração ele suas façanhas :J.IO memoravel dia 11 de agosto ele 1829, q~w hão ele at
trahir-lhe sempFe a sympathia e a gra-tidão ele qu;em tiver no peito co11ação por-
tuguez. , . 

Os voluntarios rival i saram todos no desprezo da morte; todos rivalísaram eJ)J. 
rasgos ele heroismo, que :o.e11hum a out ro quiz ceder em. coragem c r esolução. To-
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U_DS Se viram llOS legares tle maior perigo, levados de SCll cnthusiasmo e condu
Zldos sómente pelos seus proprios officiaes, que nenhuns outros, por escusos e não 
mandados, que não por falta ele valor ou desejo, appareceram h\. onde a lucta se 
travou braço a braço, .afóra. o intrepido capitão Pimentel, qllm:tel mestre general, 
no tempo e clv modo honroso que temos referido, e o conde, hoje marquez de Fi
calho, que, ao subirem os volcmtaríos com o alferes Coutinho a montanha, os se· 
guiu com '\Talor e denodo, para ir clepoi.s do alto arroj ar, pela escarpa, sobre os 
re?: lcles os penedos com que os esmagava. O mesmo major Menezes, qúe para o 
Ui'e1:1.l correu quando os voluntarios já tantas provas tinham dado ele sua -perícia 
c denodo, não foi o primeiro a entrar o forte elo Espírito Santo , que essa gloria 
coube ao ca1pitão 1\'Ionra Coutinho, 11 quem já coubera a ele mandar atacar á bayo
neta, .e a quem e~e J1iesmo, por lhe ir nas pisadas, salvou da morte, gritando-lhe 
~ue o matavam, o que o obrigou a investir com ma is rapidez ainda, dando com 
Isto occasião aos voltmtarios que o seguiam a hmçar por terra, e a seus proprios 
lJés, o caçaclo1· que; de cima ele uma eminencià interior elo forte, proéurava firmar 
sobre elle a pontaria, como primeiro alvo que se lhe offereceu ao entrar a porta 
do mesmo fol'fe. 

Todos os volnntarios, e só os . volnntarios, stistentaram e aniquilaram, final- . 
lnente, em menos ele uma hora, o peso enorme ela mais forte columna elos r ebel
des, àsseguranclo com tão espantJSO feito a portentosa victoria cl'este clia. Se qui
'zessemos, poi'tanto, especialisar nomes distinétos e illustrados, houveramos de 
apresentar telação exacta ele todos os vohuital'ios, qne tod0s, segundo as suas 
posições e o tempo em que lhes coube entrar na lucta, se clistinguitam e assigna
laram; e Se alglÍDS númes temos lembrado, i:J.ão é pelos querermOS tornar superio
res aos dos oiltros seus camaradas, mas porque, sendo nosso intento dar conta 
rp.incla ele todas as operações da nossa parte, a. necessidade a isso nos levou. D a
remos êomtti.clo, em mappa fiel, os nomes ele todos os officiaes elo batalhão ele vo
lnutarios, qne toclos, pelo seu distincto comportamento, se faz em clig·nos ele serem 
~~nhe'ciclos , comqltanto o silencio até agora conservado a seu r espeito pareça in.
clrcar, ou que os não havia, ou que, por cobai;clés, não mereceram se1' lembrados . 
. Qual seria, porém, a rasão que levou o auctor da llif.emm·ia histo1·ica a não me
lhorai· nem ~lill só de tantos officiaes elo. corpo que gatihoil a primeii'a victoria, ao 
pa~so que nos aptesenta uma comprida lista ele nomes que, comquanto respeita
Vets lJelos serviços c1ue representam, não entraram no combate ? Qüe ,motivo, fa.l
Jando ele _dpei'açõe~ no campo ela batalha, o levaria n. deixar esquecido's os nomes 
dos dois lVIóui-as Coutinhos, elo capitão Mesquita e elo tenente Lopes, que dirigi
l'atti é executaÚIJJ.Il• tanto a tempo e tão acertadame:ti.te os principaes movimentos, 
que cleciclifam a .acção e asseguraram 0 r esultado cl 'este dia? Nós esperâmos que 
?s presentes imparciaes e os vindouros, 'na presença elos factos, farão a merecida 
.J l~stiç~ aes~~ e á sua memoria1 que por a~ora continuaremos a nossa ~is~ori?' . 
. Eram 01nco horas da tarde, e, como dissemos, o nosso fogo de fuzllana tmha 
cessado, pm'a s6 darmos logal' aos sentimentos ela mais genm;osa hümaniclacle, 
quando o geriera.l conde ele Villa. Fldi' entrava nó campo ela batalha; para, na pre
sença ele quadro tão magestoso, r ecebeJ? os louros que tinhámos conquistado. . 
êi ~ossuido d~ jubilo e c~e pra~er, e c~r~aclo_clas mais vivas ac~claínaÇões , o conde 

e Yllla Flor abraçava o mtreptcl6 capttao P1mentel, que se fora correndo a elle 
chetô tlo maior enthusiasmo, a dizer-lhe : <c A vict,oria; generàl; está ganha; é ele , 
t . ex.a, ninguem lh 'a pócle roubar: os pri>:iorieiros ·são immensOSli . Elle, porém, 
~~o ac1ormeced; nem descansou sob1'_e o triumpho alcançado : O inimigo tinha per
cud? cdmpletàmente a sua maÜl sobm'ba colúmna, más dispunha airida rile muitos 
llle1os e 1;ecmsos para cleixar ele tenta1; um segunclo desembarque ; o general, por
tanto, . debaixo elo activo fogo' contrado, preparou, pa1;a o r écebeJ.·, o nosso campo 
com :novas ~ oppoi'tunas disposições. . · · 
d Os vo~un~arios, porém, achàvarb.-se ele ~o,do tatiga~os ; ne~ assim pbd~a d_eíxar 

e ser, depois c1e tanto trab'alhó, sem qlte tivessem Ebmda podido n'esse dia comer 
cousa alg~ma; e comquanto elle pocléra tudo esperar cle .seu àrclente zêlo, não de
Veu fazel-o, para dar-lhes o descanso que tinham bem merecido. Foi por isto que, 
reforçando a clir eita da nossa. linha e collocanclo convenientemente as novas for-. 

;1,3 
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ças, mandou para um paredão. no baixo areial das Chagas a cavallaria, e, para a 
nos~:~a esquerda, duas companhias ele caçadores n . 0 5, commancladas pelo capitrio 
José Maria Taborda;, uma elas quaes se estencleu pelo alto da Malmerenda, e ou
tra na encosta da serra para o nosso lado. Foi n'isto o seu intento reforçar a po
sição dos vohmtarios, não para bater, mas para guardar os rebeld~s prisioneiros, 
que ainda, em bom numero, estavam na rocha, por não terem todos. até então 
podido ser conduzidos á praça; pois nós, os volnntarios, como 01·amos poucos, só 
consentíramos que eHes fossem em pequenas levas, saínclo, para que, no emquanto 
uns as conduziam, os outros vigiassem e guardassem o resto no estreito e aper
tado cmral onde . os tinham os encerrados. 

Não foram, portal!-to, aqnellas com1Janhias pM'C6 ?"efo?·çcwem os valentes voltt1·~
tarios que nas ctlttt?'as da Malme1·enda at6 elos 1'eleg1·aphos, e cl~:bctixo do commando 
do qzwn·tel mest1·e getwml, o distincto capitão P 'imentel, bisana e he1'0icamente clis
putavam o accesso aos gn6naclei1·os e caçadO?·es ?"ebelcles, que se empenha:vam em su
bi?· e occwpa1· estc6 montanha JJ01' onde pTetmucliam to1·nem·-nos; nem a esse tempo 
esta·va a acção empenhada e muito acalo1·acla; nem po1· conduú· du1·ava o p1·imei1'0 
ataque nmi po?:fioso; nem os voluntcwios ctinda se batiam; nem as t1·opas da cidade 
tomct?'ctm boa pa1·te n' aqt6elle conjlicto, como com evidente quebra da vercl21cle e 
em manifesta contraclicção elos factos, se escreveu na Jl1emo?·ia histo?·ica) parecendo 
destinada mtüto de proposito a roubar aos queridos ela patria, aos vohmtarios ela 
rainha, a gloria que era sua. ·E nós, que não suppomos tão malicioso intento no 
sr. Eusebio Candiclo, porque nos falham os motivos pará assim o crer, nem pode
mos pensar, conhecendo-o tão de pm-to, que seja capaz de desfigurar um facto 
por elle presenciado, só pocleinos attribuir o que escrev&ra, com as palavras 
acima transcriptas em gripho, a informações menos exactas, não tendo talvez po
dido presenciar o estado do campo á chegada da frente ela columna elo general, 
assim como não presenciou a mais pequena parte do primeiro ataque . Appellare
mos, portanto, sem receio algum da Memo1'Íct histoTiCCL do sr. Eusebio Candido 
para o officio elo general conde de Villa Flor, e pediremos a nossos leitores que, 
com as seguintes passagens d'elle, comparem as que ficam notadas cl'aquella me
moria. 

«A este tempo (diz o general) o inimigo, acossado em parte pela fuzilaria ma
tadora que chovia sobre as lanchas, e em parte com o fim ele lançar uma seguncb 
coltpnUa contra o flanco direito ela nossa linha, retirou as lanchas paTa bordo, o 
que deixou· a sua primeira força, composta ela flor das suas tropas e quasi total
mente formada de granacleiros e caçadores, entre o abysmo elo mar e uma escarpa 
impraticavel, guarnecida no cume por uma activa fuzilaria . N'este tempo já a co
lumna central ... entrava na villa da Praiá, e já a primeira colmima elos atacan-
tes ... se achava completamente rota e desalentada . . . >> • 

Descrevendo o quadro que se apresentou a seus olhos, ao entrar no campo ela 
batalha, elle continú~t: <<Este horroroso e,stado ele infelizes .. . commoveu os volun
tarios, e venclo nos inimigos vencidos um bando de victimas miseraveis . . . e al

. guns ligados com cordas, estendendo-as ao longo da escarpa, outros descalçando-se 
e descendo assim pelos penhascos, davam as mãos e tiravam elo abysmo os iniroi
gos, que effectivamente largavam as armas ... » 

Este documento falla belll alto, e provando que o a.taque porfioso, a esse tempo 
sustentado pelos voluntarios, era só o da miseria e o ela desgraça, e que o fogo 
por elles empregado era igualmente só o da huiD.anidacle e o ela compaixão, prova 
ao mesmo tempo a verclacle elo que temos escripto . E nós podemos affirmar, seDl 
medo de sermos desmentidos, que, se os soldados de ca.caclores n. 0 5 fizeram ainda 
algum tiro 1 não houveram para isso a menor necessidá'de, que só fôra :á'elles di
vertimento bem pouco louvavel o fazel-o; em quanto nós, tendo sido os atacados 
e visto correr o sangue d,e _nossos companheiros, compassivos na presença ele qua
dro tão lastimoso, já não vtamos inimigos, mas desgraçados e miseraveis, a quero. 
generosos concecleramos e clefencliamos as vielas ele que eramos senhores . 

Tinha, pois, o nosso general disposto as forças como havemos contado, e afonto, 
debaixo elo mais activo fogo elos rebeldes, esperava colher com as proprias ID.l'tos 
os ultimos louros de uma victoria que tão providente soubera preparar, qúanclo o 
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inimigo lançou em clezoiio lanchas a. segumla columna de suas t ropas, cujo nu
lUero certo se ignora, mas que n~o desceria da força. cb primeÍTa., porque, com
quanto o sr. Eusebio Candiclo nos falle em dois mil e setenta homens, como 
constando dos mappas dados pelo commandante elos rebeldes, nós · oonsiderfunos 
cx~essiva esta força, não podendo convir em que cada uma elas lanchas conduzisse 
l.:llats ele cincoenta a sessenta homens, o que vem a dar pela força de que se for
rnava a segunda elas tres brigadas, em que, conforme ao que se dizia, mostravam 
os rnappas encontrados na carteira do tenente coronel Azeredo, estarem divididas 
as trop.as inimigas . 

Porém, sej am dois mil ou menos homens, o certo é que esta flotilha ele barcos 
remava para o centro do areial ela bahia com frouxicUio notavel, para deixar ele 
c~nhecer-se a falta ele ani mo e ele vontade, assim nos remadores como nos candu
ztdos,_ comquanto a esquadra, continuanclo com ig·ual actividade o fogo, que não ti
uh~ amda cessado, proc-q.rava animar e proteg·er a sua marcha. Mas quando j{t a 
llletQ tiro nós esperavamos e quizel'amos que elles se approx imassem mais, e que 
até_ lhes fosse permittido tomar terra, pal'a r eceberem segunda lição igual á pTi
l.:llel!ra, porq Lle alem d~t força moral, ganha com a victoria j[L conseguida, tinham os 
a physica augmeutacla com as tropas vindas ele Angra ; e, por felicidade .nosso, 
elles se dirigiam a um ponto dominado e van·ido por toda a artilheria de campa
nha? e defendido pela nossa infa.nteria em dois pedaços ele fortes parapeitos, o 
cap1tão Villarinho lhes fez dois tiros tão bem dirigidos, que duas lanchas logo fo 
ratn vistas ir a pique, observaudo~se na confusão causada por este successo, que
rendo todas retroceder ao mesmo tempo, qne uma outra virára., apresentando-se 
~nLão a nossos olhos um espectaculo verdadeiramente horroroso, mais facil ele 
llllagina.r que ele descrever. Debalde os signaes e as vozes ela nau os mandavam 
avançar, que as ·gentes elas lanchas, importando-lhes mais os nossos tiros que as 
arneaças dos seus, fugiram com a maior velocidade a encobrir-se com as suas 
elubarcações . 

Mallogrado inteiramente por este lllOdo o segtmclo ataque, a esquadra, se não. 
cessou de todo o fogo, apenas fazia algnlll, muito frotlxu, e ele espaço a espaço, 
conservando-se, comtudo, assim como .nós, nas mesmas posições, em reciproca 
expectativa e obpervação até quasi ás nove horas da noite, em que, chegaclos os 
nossos obuzes, o ·segun-do tenente ele artilheria Manuel Thomaz elos Smitos lançou 
~nas granadas, uma apoz outra, a segunda elas quaes tão perto rastejou ela popa 

a_ nau, que ella. conhecendo então ser chegada a no~sa artilheria grossa, e r e · 
fu~Iand,o alguma bala .arel.ente, fez com lanternas signn~ á es'quadra, e ~tira?clo so
le nos· uma banda 1nteira, largou, com as embarcaçoes todas, a ba·h1a, piCando, 

por mais lJl'CSllU;, as amarras e largando de mão as grossas correntes . 
Assim acabou um dia de tanta vantagem para as armas ela rainha, como ele 

. floria Npara quantos elefendiamos a ilha Terceir'?', e especi~l~ente p~u~a o brioso 
atalhao. ele volunta1•ios . O general conde cl:e Vllla Flor dizia, conclumdo a sua 

cornmunioaçi'to ao mM'quez de Pa.lmella : «A principal gloria, porém, d'este dia 
pertence ao corpo ele vohmtarios da senhora D. Maria II. A narraçfi,o exacta do 
;eu eomportamento, q11-e acabo ela sub1netter a v. ex .a, é o seu elogio; e quando 
:tc~os taes proclamam a gloria de nm corpo , todas as exp1•essões sã.o fraeas e in-
ertores ao merec'imep_to 1> . 

O general, fallando assim, fez justiça ; p_em elle, poi· seu caracter frap_co e leal, 
era capaz ele a negar ao batalhão ele voluntarios. T~umbem este, por isso, conser
vou sempre, assim como ainda hoj e conservâmos, os poucos que d'elles r estâmos, T r_esJ?eito maior e a J?aior sympathia pelas vir tudes e patriotismo elo heroe da 

el ceu•a, ó Gonde ele V1lla Flor, que havemos constantemente encontrado sempre 
0 mesmo general, sempre o mesmo companheiro . E este nosso arnOT e r econheci
fento augmenta-se ainda hoj~ mais, _se é possível augmentar-se, considerando que 

e será sempre, no seu o:ffimo ele lt> de agosto ele 1829,. que p_ós encop_tra.remos 
11

lll monumento eterno , no qual virão quebl•Ú-se todas as tentativ~1os feitas para 
l•oubar a gloria do batalhão ele voluntarios da rainha. . 
. Assim acabou, tornâmos a dizer, um dia tã.o glorioso, cheio das mais prOIJÍ

Cias e lisonjeiras consequcncias para a causa ela rainha e da liberdade ela patria, 
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um dia em que tantos defensores d'estes dois sagrados obj eotos houveram o~ca
sião ie assignalar-se . E, comquanto deixemos de especialisar os nomes de mmtoa 
do corpo a que pertencemos, nem por isso deixa-remo::~ de consagTar aqui nossos 
louvores ao general conde de Villa l!.,lor, não só pelas aceTtadas e opportunas pro
videncias que deu, para alcançar tamanha victoria, mas pelo valor e presteza coro 
.que voou a soccorrer-nos, pam eom sua propria mão repellir o segundo ataque e 
coroar a gloria c1'este dia; ao. capitão Pimentel, qüartel mestre general, qLte coro 
seLts esforços e conselhos não só impediu os males consequentes da enacla. per
suas~io do major Menezes, mas com a maior corag·em e reconhecida intelligen
cia dirigiu principalmente a defeza, sendo mais d'elle a gloria do res1:t.ltad~ do 
pi'imeiro ataque, do que cl'aquelle major, a quem por ahi corre attribuida; a_9S 
alferes Simão Antonio de Albuquerque e Castro e l'l:tmo Brandão de Castro, que 
com tanto desprezo ela morte .sustentaram os fm·tes confiados ao seu valor, ape
sar dos estragos n' elles recebidos; ao alferes conde de Fi calho, que, como sol
dado valente, foi unir-se aos bravos vohmtarios, para os seguir na subida ela mon
tanha e do seu alto, exposto ao fogo inimigo, arrojar sobre os rebeldes grossos 
penedos; e, :finalmente, a toda a cavallaria e m&is forças .ele linha1 que, debaixo da 
metralha inimiga, conservar~m as suas posições; promptas e dispostas com a maior 
coragem, a clesenvolve.r e empregar o seu valor quando chegasse a ser preciso. 

JYias que é feito hoje do batalhão ele voltrntarios da rainha? Aóncle existe uro 
corpo tão assignalaclo por seus feitos e a quem se eleve o dia 11 ele agosto de 1829, 
sem o qual nem a rainha houvera o throno, nem nós a patria e a liberdade? Que 
é feito cl'esses bravos, lembrados sempre, sempre chamados nos momentos elo_ pe- · 
rigo, mas tambem logo esquecidos, logo desprezados? Que vaguem, pela maior 
parte na miseria, no desprezo e no mais ingrato abandono, não nos admira isso, 
que esta é, como de orclinario t em sido em nossa patria, a IJartilha elos ciclaclãos 
mais prestantes e virtt'losos; porém que se entenda, para cumulo da ingratidão, . 
roubar-lhes a gloria alcançada a tanto custo e com o proprio sangue, j amais o con
sentiremos silenciosos, e, semp;re que alguem pretenda murchar-lhes os louros, ap
pareceremos a vingar · seu nome e a clesaffTontar a sua fama. 

Nós cleveramos, conchúnclo esta nossa memoria, e tendo recti:ficaclo a parte llis
torica elo primeiro dos Qttacl?·os clct libm·clacle po1·tuguezct1 rectificar tambem a es
tampa que o acompanha; mas sendo ella toda phantasiacla, por<{ne ahi não pode
mos reeonhecer nem um só elos pontos que á vista o:fferecem a villa e a bahia da 
Praia, seríamos obrigados a fazer a sna inteira pintura e a apresentar uma nova., 
para o que não temos nem .o engenho, nem as forças precisas, e por isso nos 
restringiremos a dizer que a ba:hia apresenta uma especie de meia lua e üão u]}).a 
linha recta, como -se vê na estampa; que os fortes são todos rasantes e á beil~a 
mar, com excepção do do Espírito Santo, que está mais alg·nma causa sobrancel
ro, e não no interior, nem tão cavalleiros; que nas poucas ·fortificações que tinha
mos nem uma só pipa· existia; que ·a linha El'ellas era aberta e quebrada, e não 

. seguida, como notámos no logar competen·be, quando as descrevemos; que a villa 
se não estende ao longo da bahia, mas que corre para o interi01· ela ilha; e que, 
finalmente, quem desenhou a estampa, ou o fez por phantasia ou por informações 
inteiramente falsas e inexactas. · 

Officiacs que em 11 de agosto de 1829 pertenciam ao batalhão de volun!arios de D. Alaria 11 
Estado maior 

Ma}o?·es - Mamrel Joaqnim de Menezes (commandante) 1, Manu~l Antonio Meu
eles, Antonio cl·e Passos ele Almeida Pimentel. 

Capitão- Be1'nardo Joaquim Pinto (aJudante do commanclante elo districto )· 
Tenente-José Luiz Ziegehheim (ajudante elo batalhão). . 

Officlaes de fileira 

Capitães - José j oaquim ele Almeida Moura Coutinho, Francisco ele Bessa 
Sousa e Menezes, José Ribeiro ele Mesquita, Francisco José Leite Basto, Manuel 
l>into de Queiroz Sarmento. 

1 Era ele primeira linha (caçadores n. 0 9) e accum}llava o commando de um districto. 
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J Te~wntes- João Eduardo ele Abreu Tavares, Francisco Lopes Guimarfies, Jos é 
J oa~Ulm ~steves Mosqueira, José Narciso ele Carvalho, Francisco José de Sousa, 

os e ])faria ele lVIo'IIra, José Antonio ela Costa Pinho. 
l\ri Alfe1·es - Bento José ele Almeida lVIoura Coutinho, lVIanuel Peixoto Ribeiro, 

anuel Pereira Barbosa, João Antonio ele lVIoraes. 

Academicos que ficaram 110 batalhão de ' 'olunlarios de D. Uaria 11, 
entrando 110 combate de H de ag(lslo de 1829 

Al .Cabos - Joaquim Antonio T eixeira, Nicolau Anastacio Bettencomt,· Joaquim 
enco Paes, Albino Garcia ele Mascarenhas. 

Soldaclos-Diogo José ele Oliveira Silva Carneiro, Joaquim Rodrigues Cam
~os, _D. Jo~io Correia cla -Silveii·a Portugal, José lVIaria de Araujo, Lucio Albino 
· arcta, J ayme Garcia Mascarenhas. 

:;:{<: • 

l ? espírito ele imparcialidade exige ainda a transcripção de pequenos trechos 
c 0 lrvro Po1·tl~gal desde 1828 a 1834, e que seu auctor, Francisco Antonio ela Cu-
1:?a de .Pina lVIanique, acompanhou ele varios paragraphos insertos n'uma memo-
11a es~npta pelo chefe das tropas expedicionarias. 

D1z o primeiro : · 
((Depois ele uma viagem assaz morosa, surgiu no dia 7 ele agosto, nas aguas 

ela Terceira, a frota legitimista. Apenas ali chegou a expedição rel.miu-se ll.ID con
selho a bordo da nau D. Joêto VI, aonde conconeram os cm·oneis L emos e Aze
redo 1, e o capitão lVIoniz,. natural da Terceii~a, os ' quaes com o vice-almirante 
Preg? e o chefe ele esquadra Rosa deliberaram que o desen:barque se realisasse 
ba V!lla ela Praia; a q,ue, todavia, se oppoz Lem0s, pronunciando-se pelo desem-

arq.ue em Porto Judeu, como ponto mais descoberto e menos cuidadosamente cle
fen.~hclo elo que o preferido, embora o voto elos officiaes ele mar, que viam na adopção 
ela 1cléa elo coronel Lemos o perigo do mar roer as amarras, como observaram, se
gnuclo nol-o asseverou um dos membros do consel110 a qu19 acabâ.mos ele alludir. 

((No clia 20 do mesmo mez a nau fez signal ele desembarque. Em todos os 
~aso~ da expedição foi elle respondido pelo grito de <<viva o rei !>J Grito enthu
sta~ttco e como sabiam soltal-o soldados portuguezes ao serviço ele um príncipe 
~llll~entemente portuguez. No dia seguinte, e contra a expectação geral, todos os 
_l~Vt?s se achavam ale;m da ponta elo noroeste, e navegando para leste á vista elo 
1111llltgo, o que fazia já então convergir o grosso de suas forças sobre. o ponto 
Üllleaçado. Finalmente pelas onze horas da manhã elo mesmo dia lançaram ferro l ante ela villa ela Praia a nau D. Jóão VI e as fra.gatas P m·olct e Diana~ e desde 
f,ogo. rompeu o fogo, a que responderam immecliatamente tres fortalezas que ele-
encham a enseada, e diversas baterias intermedias . Os dois fortes ele leste em

lllttclecermn e foram · abandonados; mas o de noroeste e as baterias intermeclias 
perseveraram nas hostilidades e causaram assaz ele damno a algumas das embar
cações expeclicionaril:.s. 

<<Pelas duas ·horas ela tarde, pouco mais ou menos, fez a nau signal de des
ellbarque. Então o bravo e infeliz coronel Azereclo, commanclante da vanguarda, 
sa to~1 em terra com um troço ele caçadores e o batalhão de infanteria n .0 20, 
9.1.1as1 junto elo forte de leste, logrando, com o denodo que lhe tinha adquirido a 
~lst~ fama de t:n;t ~los :rr:a~s .valentes o:fficiaes elo. exer?ito portuguez, levar clia.I?te 

. a t1opa, que cln·1gia, o mui:ngo até aos seus entrmchen·amentos, de onde, toclav1a, 
~~l~ou a frente á retaguarda, e carregando valorosamente conseguiu pôr em con- · 
d sao os aggressores, a qual subiu de. ponto com a morte do refericlo coronel e a 
0 bravo major D. Gil Eanues da Costa ele lVIacedo e outros o:fficiaes. A natu
~eza do terreno, incapaz de comportar formaturas proprias a rep ellir os ímpetos 

08
. defensores, e pol-os novamente em r etirada, e a falta ele uma reserva que 

Uil)OJ f' • • • 
1. asse os valentes que espontanea e gentilmente arrostaram com as roryas lill• 

~?as, deram a primeira victoria ás armas constitucionaes depois ela chegada, e1n 
28, elo senhor D. lVIiguel a Lisboa.>> 

1 
Este era tenente coronel; h'ouvc portanto equivoco de quem escreveu. 
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Refere ,José Antonio ·ele Azevedo Lemos, cl0a, op.inif~o a este r esperi.to coRsta; 
da som correspondencia official : · 

«Seguiu-se uma completa confusão clepois de mortos ou mortalmente feridos os 
bravos coronel .Azereclo e maJor D. Gil Eannes da Costa ele Macedo, e cada un~ 

· procnrou encobrir-se com. as alturas proximo ao logar do desembarque . Eu 'teEtei 
fazer uma diversão com uma ignal força ela parte do noroeste, mas o funesto r~
sultado elo primeiro desembm·que, e a quasi certeza ele outro igual, não podia dei
xar de esfriar a .tropa, e muitos dos remadores, que eram ilhéus, deitaram-se ao 
mar e fugiram para terra; porque, na verdade, o espectaculo era horroroso eDl 
oonsequencia elos m.m<tos, que boiavam sobre a. agua e por caüsa elas bivlas q~le 
?'ecochetc~vwn por entre as embarcações, quando lhes não davam, vincil.o a n01te 
terminar este quadro lastimoso, depois de uma perda ele vinte e cinco officiaes e 
quatrocentas e cincoenta praças ele pret em mortos e feridos . 

«Eu subi da embarcação, em que ~melava, á nau, a pedi·r aos genemes de m.ar 
ql1e mandassem recolher a nossa tro1Ja, que se achava encostac1a ás alturas; e tive 
em resposta que se não mandáwt twn só bano~ porque a tropa se tinha passado 
para o inimigo (calumni.a a;troz !) e que se ía levantar immecliata:mente ferro, o 
que se fez. 

«Nada se faz com' menos arte, nada com menos humanidade. Parece que se 
conviclára o inimigo pata acudir á Praia Grancle para ali se lhe fazer presente ele 
uma porçfio de bravos legi.timistas. Um tal c1esprel1o pela viela elos homens nunca 
se vira. Chegou-se ele bordo ela nau a fazer fogo sobre a tropa ele desembarque, 
que se achava coberta com as alturas, pretext~nclo-se que ella passára para os 
liberaes! O que foi completamente desmentido pelo proceclim.ento elos pri!Sio-· 

• I neuos. 
«A jangada, de que me tinha fallado o chefe ele esquadn11 Rosa, nunca appa

receu; os barcos que, seg1mclo me tinha prometticlo, deviam levar a tropa de uDl 
jaçto ás praias, apenas levaram seiscentos ho:ine11s, isto é, a quinta parte ela força 
de desembarque, e aquelles que fingiam canhoneiras foram logo inutilisa.dos. 

a Um conselho dos commanclantes dos cmpos ela expecliçã.o e dos generaes ele 
mal·, a meu rogo, reuniu-se no dia 12 para se ventilar se convinha fazer uma se
gunda tentativa de clesembarque, o que se resolveu negativamente, concordando-se, 
todavia, na urgencia ele se pôr a coberto as principaes ilhas. 

c<Em a noite immecliata recebi a bordo da Amazona o plano de organisação da 
tropa elo meu commanclo ela maneira seguinte: · 

aPara S. Miguel a artilheria, caçadores n. 0·11, o resto da infanteria n. 0 1 e 
o batalhão ele inümteria n.0 20, sob o commanclo do tenente coronel José da Silva 
Reis; para o Faial cento e cincoenta p1:aças de infanteria n . 0 1 e outras tantas de 
infanteria n. 0 7, iLs ordens elo tenente coronel Guiclo José Sen·ão ; para ru Graciosa 
duzentas praças ele infantel·ia n. 0 1 e n. 0 7, em partes ignaes, commancladas pe~o 
major D. José Maria Carlos ele Noronha; para regressar a Lisboa o batalhã0 ele 
caçadores n. 0 1 e o ele infanteria n .0 16, o contingente ele engenheiros e artilhe· 
ria, cluas companhias elo ' regimento de infantetia n . 0 13, a repartição de saude e 
o commi[3sariaelo. 

<<Este plano ou dispersão ela tropa foi obra elo vice-almh·llinte Prego e do chefe 
ele esquadra Rosa, sem ao menos me olivirem previamente ! . 

«Eu tinha recebido o plano no dia 13 á noite, e no dia 14 officiei ao capitão 
general Prego, expondo-lhe os males que surgiriam ele similhante divisão de tropas, 
sendo rue parecer que se não mandasse tropa alguma para Lisboa, que se guar
necessem apenas S. Miguel e o Faial, e que para o resto elas ilhas se mandasse 
alguns destacamentos para fazerem a policia; e o:fferecia-me para :ficar onde beJ11 
lhe parecesse. :M:as nâo tendo recebido resposta, o:fficiei segunda vez a Prego no 
dia seguinte, significando-lhe que s. ex. a não podia dispor da tropa, de qu.e s"hta 
mag-estade me havia confiado o comrnando e disciplina; que não só me oppunha, 
mas protestava contTa a divisão d'ella pelas ilhas e pela resohtção que havia to-

t A este p011to ela narrativa do cOl·onel Azevedo L emos seguem-se liuhas de reticencias, 
rleí;-; aJ'JClo-nos suppor que Pina Manique não jnJgoH couvenicntc ou pelo menos necessario tL"a.u
screycr a.lguma,s considcmçõcs contichts no in edito. 
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lnaclo, sem me ot'lvir, el e mandar para Lisboa üma parte cl 'ella. Mas P1·ego res
pondeu·me evasivamente, desdenh~ndo completamente o meu protesto . ll 

O clesaccorclo entre os chefes mig·uelistas ainda mais se accentua nos seguintes 
paragraphos, que Pina Manique copiou textualmente da memoria do coronel L emos : 

«Talvez haja quem me creia inimigo do vice-almirante Prego. Não o sou, posto; 
que ~ elle julgo deverem-se todas essas desgraças dos Açores e as que cl'ali se· 
~egutram . Achei sempre n'elle a maior frieza ou m{~ vontade no cumpl'imento elas 
Instr~lCÇÕes que tínhamos r ecebido para acabar eom o inimigo. Na Madeira não 
~uer~a que . eu fosse morrer _com a tropa da expedição, por ser pouca para com-

atol vantaJosamente, e por Isso oppoz-se com todas as suas forças a que eu des
embarcasse. Conseguido ali o r estabelecimento elo governo do senhor D. Miguel,.. 
~em. todos os' mells esforços vocaes e escriptos, nem ainda um conselho que se 
rennm, sendo a maioria do meu parecer, foram capazes de o r esolver a saír para. · 
d~ Açores_. Manda pa1:~r ele noite um brigue para Lisboa, sem nada me Gl.izer, pe-
lllclo ma1s um batalhao ao governo para o desembarque na T ei·ceira, dando-me, 

parte cl' este p eelido algtms dias depois; ao que eu r espondi : c< Qtle tem v . ex. a 

c~m a tropa da expedição ? Se ell julgasse que ella era pouca, eu pediria maiS· ... )) 
. . legado o batalhão· exigiclo, não 'tinham mantimentos para a viagem aos· A~0res ~ 

1.emovo este pretexto pedindo-os ao consul dos Estados Unidos; ohtidos os man
tl~en,tos diz que lhe faltam amarras, e o mesn..1o consul as prompti"fiea ; e clepois 
c~ lsto., em logar ele seguir, como lhe }Jeclia, directamente para a Terceira, vae a 
~; lVIJg·uel esperar o temporal, para se apartar da expedição e chegar ás aguas 
f aquella ilha quando já não devia, segundo as suas instrucções, encontrar ali a 
rota legitimista. Não me dá noventa e nove homens da brigada r eal da marinha, 

Para, com duzentas e setenta praças elo regimento de infanteria n. 0 1, que es
tavam a bordo, se fazer o clesembp.rque, porque tem r eceio ela fragata brazileira 
que ali cruza, e a que respondo: «Pois v . ex.a com uma nau tem medo de uma 
«frag;~ta? -Sim, sim (replicou o vice-almirante) é uma nau raza e tem optimo,s 
«marmheiros. - Então (acudi eu) ponha-me em terra com a min.ha gente. - E 
«uma temeridade (disse-me :)?rego) . ll 

<< ~oi-me forçoso desistir, porque o coi·onel Azer eclo, sempre a apoiar-me, n'esta 
~cc~s1ão julgou ser temeridade fazer-se o cle se):Il barque com tão pouca gente. O 
}-apltão Moniz Côrte Real e o morgado Almeida commanclavam as guerrilhas rea-
rstas, e eu combinei com Azeredo e o desembargador Monteiro Torres não clei
~a:·mos as aguas ela T erceira sem primeiro nos c01·responclermos com aquelles dois 
. e1s servidores da causa realista, para o que fomos todos tres fallar ao vice-almi
Jaute. Prego mostrou-se inquieto, mas não se pôde escusar, porque havia um ho· 
ll:le1n a bordo, commandante ele um barco ela ilha, que se offerecia para levar a 
corresporiclencia. Eu clictei o officio do vice-almirante, e não contente com isso es
crevi em particular aos commanclantes das guerrilhas para me esclarecerem sobre 
a possibilidade el e bom resultado com a força de que se dispunha, unindo-me ás 
alludiclas guerrilhas . O homem partiu, mas não voltou, e segundo soube depois 
pelo. capitão :M:oniz, a nau não foi ao logar indicado para r eceber o portador dos 
offic10s . Seg_túmos viagem para S. Miguel, onde o vice-almirante desembarcou com 
a pouca tropa que havia a bordo. 

«A nau seguiu immeclia tamente para Lisboa, e eu mandei a seu bordo o te
nen~e Nobrega com officios, dando parte ele tuclo quanto occorrêra. Não posso achar 
lllotlVo plausível que justifique a pressa com que a nau partiu }Jara Lisboa, dei
::C~nclo- sc a ilha sem um unico vaso de guerra que obstasse ao augmento do inf
lnJgo, o qual, durante todo o inverno, se foi r eforçando na ilha T erceira . 
f· c< Todavia, logrei que o -vice-almirante ordénasse a fortificação elos pontos mais 
~aco~ ela ilha, mas nunca me conceâ.eu o commando elas forças; apenas m'as dei-

::Co u Inspeccionar. · 
F' . << Pas.sou-se todo o inverno sem novidade ; mas para se manter a ordem no 

aial fo1-me necessario mandar áquella ilha o tenente V elas co com cincoenta e 
~uatro homens ele infanteria n . 0 "1. Não me esqueci ele pedir bareos para o cles
Olnbarque, mas não consegui que se aprestassem. 

«A. primeira tropa ela expedição chegou ele Lisboa .no dia 1. 0 ele maio á ilha 
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de S. :Miguel na nau D. Joílo VI e .fra.gata Pe1·ola~ e constava. ele um batalhão de 
infanteria n. 0 7 e .de outro ele 20; as embarcações foram para o bloqueio ela Terceira. 

"No dia 19 de julho ele 1829 chegou o resto da expedição, Cl'Ua força, com a 
que j~í se achava em S. Miguel, formava o total ele dois mil novecentos oitenta e 
tres homens. O chefe ele esquadra Rosa chegou a S. Miguel com a nau D. João VI 
ao mesmo tempo gue a ultima tropa saída ele Lisboa. >J 

* 
Poderíamos mencionar outros impressos que se referem a este assumpto, mas 

enten.dcmos clesnecessario reprocluzil-os, porque quasi todos tiveram como base as 
narrativa;:; já transcriptas . 

F1:ancisco Fe:rreira Drmnm.oncl diz nos seus Annaes: ccPor me não achar perto 
elo co)TIJ)ate recolhi informações de va.rias pessoas que n'elle estiveram; li diffe
reQ.tes obras op.de se tratou cl'esta acção; e, tendo-me principalmente dirigido pela; 
Jil.emoria q:u.e escreveu o coronel Eusebio Candido, of[icial commandap.te de en
genheúa, ti v~ de e;menc1ar muita.s cous;;ts, supprindo o silencio por- elle guardaclo 
alguPJ.as vez(3s, e f'Lú um tanto minucioso, para não caár na censura que lhe fez o 
anOl~Jl,llO q-q.e o refutou no seu folheto intitulado · O ataque de~ villct da Pmia~ nct 
ilha Te1·cei?·a; em 11 de agosto de 1829~ etc ., clp cp1al me servi n'este logar como 
de um fiel guia, por ser o que mais exacto me parepeu» . (Allt1de ao de Moun~ 
Coutinho, ele pag. 655; não se confunda, pois, com o C):o mesmo titulo, a pag. 648.) 

Ora, se o escriptor insulano e contemporaneo cl'aquelles sttccessos assim con
sidera os dois opusculos como as melhores fontes historicas no caso sujeito, e ape
nas diverge sobre pontos menos explicitas do primeiro; se a maioria cl0s chronistas 
exprime iclentica opinião, escolhendo ele ambos a parte clescl'iptiva das Ó})erações 
rp.ilita.res consoante Sllas icléas partidar!as1 nenhuma vnntagem :resultaria em ser-
lP.Q~ IT).~ÍS rrolÍJf.OS ~ . 

·' 



IX 
Respei tosas iusta.n~ias ao soberano do Brazi l para proteger energ icamente a causa do sua fillia primogenila.~O j~tiz 

de_vassa.rutc no Fai.alltesi ta. sobre a couclncl.a que deve seguir co1.n os consules c o utros s nbdi tos estraugOll'O S lm
phca<los ua re bc1Iião d'aque lla ilha; despachos do mi'nish.·o ela justl ~m .- D. i\I ig he l 5.tcred ita .. o marquez ele L n.Y t'adio 
com_o embaixador extraordinario n n. sé<lc pontific ia.- Conferenc ias entre o conde ela Po11te e vn1·ios diplomatas em 
~ar 1 s .- O govc1·no de J..Jisboa restl'iuge as atlribuições que a ssttmú·a. a jLtnta do cxmue do esta.do e me1ltm·amento 
t~mporn.l das ordens regulares.- Oflicios llo chefe do estado maior a.o ministro da. g uerra re lat.ivn.mentc á ac çüo da 
v_, li a dn. Pntia.-Iltfol'lnaçües elo agente n.bso lutist.a. em 1Haddd.-Proj oetn.-se o emb nl'q uc do regimento de infantcria. 
]] , O 18 e de outros emigrados pU.!'a " '.rer ceim.-Respostrt " um M'tigo do T·i•nes ácerca drt partida de D . ))[aria rr.
l'ela illtcndcncia ela policia cxpeclem-se circulares " todos os corregecloJ•es de comarcas, determ ilwnclo-lhes que 
obstem à propq.-l n.ção de noticias aterradorns concernentes aos ttl timos successos in sulanos. - Circumstanc ias pondc · 
ro~as obrigam n. reduzir as despezn.s do corpo diplomatico portuguez.- Noticia. inserta. na Gazela de Lisboa aTes· 
peito elo u.taetn e das tl'OJ?<tS expeclicioll!tri as.- P ena ele morte commutacl~t pelo conde de Vill a F lor.- R elatorios ele 
COJl'lm :t~ndtlrntcs de navios da. esquaell'.a., e ca,r ta. ao chefe da n1esma, convida.ndo-o a. aux ili ar o~ constitucionacs ou 
Pelo monos a. r e ti.ra.r-se do serv iço mi guc lista.- Comm en tm·ios do Paqv.cle ele Portttg"l sobre'·' poli tica ingler.a. -
1\f~~ud a.-sc crctLl' na. iUta. do S . 1\<ligu .. c l UllHL junta da. ren.l faz enda .---.- O cousell10 de rcgo nci n. dirige para o Rio do Ju.~ 
n~u·o divm·sos pJ'omenorcs de acontecim entos eu ropeus.- A inda. a questão dos c01~suJes na Horta. - :i\Ianifesto elos 
clu·eitos da. seniloTa D. ~Iaria II ü. corôa. de Po1·Lug:Ll.- Prosegue a correspondenc ia. eUploma.tica..- Sentcn~a dw nt
Ç:tcla. do Porto condemuaudo o co ronel ll,rancisco José Pcrei l'a. e 1nn.is dezenove indi v iduas pronunciados como cnm
Plices 11a revo lta ele maio el e 1828. -.Josó Jonquim da Rosa Coellio rec usa tcnuinantementc a.ccei ta.r as propostas que 
lhe foz o c::vpitão gcnend elos Acorcs em nome da rn.inhn.. - Ordem para se rcmcttc J·cm :i se cretm·ia dos negocias 
Ccclosin.sticos e ele justiç.a todas a~ devn.ss:).s e s lunmn.r ios c1oscle 1826 .- O Jna.rqnez ele Pn.lme ll :l. escreve a di~"erentes 
con cli gional.' ios no interesso da causa. com mum.- S ul>s id io a. fami lias ele m il itares nn.vaes.- Novn.s cn tre, •Istns do 
conde daJ?onte co1n o princip e ele Polignac ; este anuue a saú·em de l"ra.uça. pa.ra Os tende sold ados portugnezes . 

O grande clesasti·e que soffreu a esquadra .nas aguas ela T erceira impressio
nou muito os absolatistas, que viam assim perdidas as es1Jeranças de prompta 
~lcsforra ; mas os seus agentes nas ·principaes côrtes da Europa nao deixaram ele 
tn~tar com o mn,ior empenho pelo r econhecimento ele D. Miguel na qualidade ele 
re1, diligencias a que os part iclarios ela sobrinha cl'este príncipe oppunham nov·as 
eoutestaçõ·cs, como demonstram algu.ns documentos d.o presente capitulo . 

Carta 

Londres, 2 de setembro ele 1829. -Senhor: -Ainda que tivemos a honra ele 
levar ha poucos dias á augusta presença ele vossa· magestacle imperial tudo quanto 
lccorria r epresentar-lhe em desempenho elo sagrado encargo que vossa magestade 
1_ouve por bem confiar-nos, julgâmos comtuclo elo nosso dever aproveitar a occa
stão elo paquete·, que póde talvez faz er um~ viagem mais prompta elo que as fra
&·atas brazileiras, para ammnciar a vossa magestacle imperial que as suas augustas 
filha e esposa saíram de Portsmouth no dia 30 ele agosto debaixo elos melhores 
allspicios pelo que diz respeito ao tempo, que clesde aquelle dia não tem cessado 
de ser favoravel. · · 

Ao despedir-nos ela nossa n,macla soberana lhe renovám~s aquelles protestos 
ele fidelidade e ele zêlo, ele que j á tivemos a fortun n. ele lhe dar incontestaveis pro
Yas ; porém, senhor, as nossas foTças são bem .escassas e se ammllarão completa
JUente,_ se vossa magestade, acceclenclo aos nossos rogos, não houver por bem sus
~eutal-as com auxílios effectivot', e sobretudo com o aux ilio moral ela sua póà.erosa 
rnfluencia. Seria inutil o cansar a vossa magestacle agora com a r epetição, ou com 
a .ante·cipação elo que }Jelo marquez de Barbacena extensamente expozemos, e li· 
rntt~r-nos-hemos a dizer que a particla ela rainha nossa senbor.a tem causado uni 
sentimento ele b:isteza e ele abn~timento geral entre os emigrados, como é bem ele 
supp@r, e tem claclo logar a algumas insinuações que apparecem já nas principaes 
gazetas inglezas, t endentes a preparar os animos, e que indicam o desejo cl'este 
gover~o, ele r econhecer antes ele muito tempo o governo ele j acto de Portugal. Não 
tarcl~rta provavelmente em se verificar um tão vergonhoso acontecimento, . se a 
Providencia ll'Os não tivesse acudido n'csta critica circumstancia com a noti01a ela 
gloriosa ·v ictoria, alcançada pelo conde ele Villa Flot·, n, qual serve ele nm po.cleroso 
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contra-veneno dentro e fóra de Portugal ao mau effeito produzido pela partida ele 
sua magestade fidelíssima. . 

A declaração c1o marqnez de . Barbacena aos portuguezes não deixar{L tambem 
de contribuir em grau secundano para os animar algum tanto, sobretudo sendo 
acompanhada, como tencionâmos que o seja, ele algu~a distribuição ele subsídios 
aos deposites ele Inglaterra e da Belgica, ainda que a insnfficiencia elos meios pe
cuniarios que nos foram deixados pelo sobredito marqnez não permitte que u:na 
twl distribuição seja aclequada ás necessidades elos refugiados. Acuda, pois, vossa 
magestacle, e digne-se fazel-o quanto antes, As nossas humildes instancias, e con
sidere que ainda que parece que orâ.mos pela nossa propria causa, está em grau 
muito superior a causa de vossa magestacle e de sua augusta filha, e que ainda 
quando os interesses poclessem reparar-se, a honra o não permittiria; e digne-se 
considerar tambem que esta causa, longe de estar perdida, tem ainda as maiores 
probabilidades ele triumphar, se for soccorrida com os meios que tão frequente
mente indicâmos. Veja vossa magestade que o rochedo da ilha Terceira, depois 
do successo do dia 11 de agosto, offerece ele ora em diante um ponto firme e per
manente para servir ele base a quaesqner operações, e no qual póde vos11a ma
gestade encontrar a alavanca forte que facilmente desalojará a usurpação elo solo 
1Jortuguez. 

Ficâmos fazendo os mais ardentes votos pela cheg·acla feliz ele sua magestade 
a rainha e ele sua magestade a imperatriz, assim como pela consel'Vação da im-
portante saude ele vossa magestade. · 

Deus guarcle a vossa magestacle. = IVIarquez de Pcd1nella = ll1a?·g_Iwz ele Vct
lenga = José Antonio Glte?'1'ei?·o. 

Offi.cio 

lli.010 e ex.010 sr. -Ha poucos dias escrevi a v. ex. 3
, tanto ele officio como em 

carta particular, por occasião ela partida elas fragatas brazileiras, que saíram ele 
Portsmouth no dia 30 ele agosto; não elevo, comtuclo, agom ril.eixar ele aproveitar 
o paquete, cuja viag\')m pócle talvez ser mais rapicla que a elas fi::agatas, para o 
prevenir ela partida ele sua magestacle a rain.ha, cuja -viagem permitta o céu q11e 

·. seja tão prospera como o annunCiava o vento favoravel com que a esquadra se 
fez á véla. Ha toda a rasão de suppor que uma nau ingleza que se achava no 
porto exterior ele Portsmouth, e que levantou ferro quando as fragatas saíram, as 
acompanhará ao menos até á altma da Madeira. 

Remetto a v . ex.a uns poucos ele exemplares elos impressos em que se contém 
o officio do conde ele Villa Flor e a declaraÇão elo marquez de Barbacena. 

Esses papeis são destinados principalmente a circular em Portugal, e esperâ
mos com ancia ver o effeito que produzirá n' aquelle reino uma noticia tão pouco 
prevista pelos ministros do senhor infante D. Miguel, quanto arclentemente clese- · 
jacla pelos leaes portuguezes. Aqui em Inglaterra a sensação foi grandíssima, e 
veiu bem a tempo para obstar aos projectos de reconhecimento elo usurpaclor, que 
já começavam a manifestar-se por via elos perioclicos ministeriaes. Não posso pro
metter comtuclo que . este successo baste para remover por muito tempo os ditos 
projectos, e o mais a que aspiro é que se suspendam até á epocha em que espe
râmos resposta aos officios ele que foi portador o mm'qnez de Barbacena, pois con
sidero a decisão ele sua magestacle o imperador sobre o conteúclo elos ditos officios 
como terminante pam a nossa sorte. Exige, pois, o serviço ela nossa soberana, 
exige a nossa honra e o bem ela patria, que v . ex. a pela sua parte contribua com 
os maiores esforços para nos fazer obter resposta prompta e favoravel, sobretuclo 
pelo que toca ao pagamento immec1iato elas quantias que o Brazil eleve a Portugal; 
e se isso n~o vier no fim ele quatro mezes, repito-lhe que se dissolverá vergonho
samente este corpo ele Ol)posição, que á custa ·cle tantos sacrificios se tem mantido 
até agora reunido, e que os defensores ela ilha Terceira, :ficando sem recursos, 
deverão abanclonal-a, não obstante os louros que acabam ele colher. 

A partida ele sua magestade, que tanta affiic.ção tem causado aos bons portn
guezes, :ficou agora até um certo ponto balançada pela noticia da ilha Terceira. 

Chamo a attenção à e v. ex. a para as ultimas palavras ela clecla.ração elo marque~ 
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ele Barbacena aos portuguezes, nas quaes me parece que se Ílmcla mn direito evi
dente para v. ex.a r eclamar soccorros a favor elos portuguezes que ahi se acham. 

As noticias de Portugal chegam até 14 de agosto, e pouco acrescentam ao 
que sabíamos ; continúa uma apparencia de moderação em Lisboa, que se não es
t~ncle ::'ts pl'ovincias. A sr . a condessa ele Ficàlho foi solta, a instancias ela princeza 
Vluva, que esteve em grande perigo ele viela, mas que ultimamente ía melhor. 

D eus g uatc1e a v. ex.a Londres, 2 ele setembro ele 1829.-lll.mo e ex .Jl)o sr . 
conclc ele ~il:bugaL = 111cwq~tez de Palmellct . 

Officio 

Iltmo e ex.mo sr.-Julgo do meu dever pedir a v. ex. a esclarecimentos sobre 
a conducta que elevo ter com os subclitos de sua magestacle britannica que por
ventm·a possa achar comprometticlos na rebellião d'esta ilha, porque, t endo r ecebido 
VQca:lmente do antecessor ele v. ex. a, como instrucções, que as culpas r espectivas 
a es~es fossem remetticlas por traslado ao seu juiz conservador para serem por 
e'lle Julg•aclas , recebi depois o r egio aviso de 20 ele setembro elo anuo passaclo i, no 
qu~ sua magestacle, estabelecendo o procedimento que devia ter com os consules 
e •:1ce-consules das differentes nações , me determina tarnbem que a respeito elos 
lllats subditos elas mesmas nações, em que se não cler esta qualidade, proceda ná. 
conformidade elas leis ; e porque em vista d 'estas, nos crimes ele lesa-magestade 
se percle o privilegio elo fôro, é por isso que, entrando em cluvida sobre este objecto, 
peço a v . ex. a os necessarios esclarecimentos, para que n em a justiça soffra, nem 
por fa.lta ele conhecimento meu sejam ele maneim alguma prejudicadas as boas re
lações que sua magestade procura manter com todas as nações, mórmente com 
esta sua antiga alliada; prevenindo mais a v . ex. a que, ainda que o aviso e in
strucções, ele que acima fa.Uo, sejam relativas á rebellião ela ilha 1'erceira, eu elevo 
persuadir-me que as intenções de sua magestade não podem ser diversas pelo que 
respeita á que igualmente se manifestou n' esta ilha. 

Deus gL1arele a v. ex.a Horta, 2 ele setembro ele 1829 . -111. 010 e ex.mo sr. João 
de Mattos e Vasconcellos Barbosa ele Magalhães. = Jo sé Monte'i?·o To1Tes 2 . 

Car-ta cr·edencial 

Muito santo em ChTisto padre e m{uto bemaventmado senhor: - O vosso ele
voto e obediente filho D. Miguel, por graça de D eus, r ei d e P ortugal e dos Al
gaa:ves, d'aquem e cl'alem mar em Africa., senhor d e Guiné e ela conquista, na
vegação,. commercio d·a Ethiopia, Arabia , P ersia e da rndia, etc., com toda a 
humildade envia be~ar seus santos pés . 

1 Eis-aqui o teor do a-;viso : ccPara José Monteiro Torres.-Recebi a carta de v. s.• datada 
do Funchrul em 24 de agosto proximo preterito, na qual pede se lhe declare se as instrucções 
Vocaes que eu lhe dei, relativas ao consul e subclitos de sua magestacle britannica se elevem 
tambem estender aos consules e subclitos das outras nações, pedindo outrosim que se estabeleça 
0 cliario que eleve perceber o escrivão que v. s.• nomear para a devassa ele que está encarregado; 
e levando cu tudo á real1n·escmça de sua magestacle, foi o mesmo augusto senhor servido re
s?lver que v. s.• não tenha procedimento algum, tanto com o consul ele sua magestacle britan
lllca como com os consulcs de outras quaesquer nações, sem que primeiramente o participe por 
esta secretaria de estado e receba as reaes ordens, sendo extensiva esta providencia aos agen
tes' consulares que não tiverem a qualicluclc ele consul; não devendo, porém, applicar-se a mais 
alguns subclitos, tanto ele sua magcstade britannica como de outros governos, contra os quaes 
v. s.• procederá na conformidade elas leis, se estiverem compromettidos na 1·ebellião, sem cle
pend~ucia ele primeiro o partici1Jar. E emquanto á segtmda parte ela dita conta ele v. s.•, cl e-
termma sua magestade que o escrivão da devassa vença o cliario ele l i)l600 réis. . 

1 
«Deus guarde a v. s ." Palacio de Nossa Senhora elas Necessidades, em 20 ele setembro ele 

828. =Luiz de Pcb~bla F~t?'tctclo de Cast?·o do Rio de ll:{enclonçct.u · 
~ Despacho do ministro: «Responda-se-lhe que, não occorrenclo rasào alguma para alterar 

a~ d1sposições elo aviso ele 20 ele setembro elo allllo proximo passado, deve proceder na cliligen· 
c~a em que se acha na ilha elo Faíal, e nos casos que possam occorrer sobre o que 1:epresenta, 
co?l? pelo dito aviso foi resolvido, sem que por isto se entenda que deixam ele ter effeito os 
1Jrn71legios de que gosam n'estes reinos os estrangeiros, pois que em tempo competente deverão 
8?r Teme~ticlos aos respectivos juizes conservadores os processos em que elles forem promm
Ctaclos» . 
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Muito santo em Christo paclre e muito bemaventurado senhor, des~jand0 ter 
junto a vossa santidade um representante meu, que seja :fiel interprete dos meus 
respe1tosos sentimentos para com vossa santidade, res0lvi, para este effeito, no
mear meu ~mbaixador extraordinario e plenipotenciario a D. Antonio ele Almeida 
Portugal, marquez ele Lavraclio, elo meu conselho e commenclador da ordem ela 
Torre e Espada, confiando, pelo conceito que faÇo elas suas distinctas qualidades e 
merecimento, que saberá desempenhar as importantes furrcções ele tão hom·oso cargo . 
Rogo, portanto, a vossa santidade se digne dar inteiro credito a tudo quanto o 
dito meu embaixador expozer da minha parte, especialmente quando expressar a 
vossa santidade os votos que faço pela sua prosperidade, e supplico a vossa san
tidade queira lançM' sobre ·mim e minha real família, e a todo este reino a sua 
santa e apostolica benção'. . 

Muito s3Jnto em Christo padre e muito bemaventurado senhor, Nosso Senhor 
conserve a vossa santidade em seu santo serviço . 

Escripta no pa1acio ele Queluz1 a 3, ele setembro ele 1829. - (Do real punho.)
~Iuito obecliente :filho ele vossa santidade =EL-REI, com guarda.= Visconcle ele 
Sr.tntaTem. · 

Officio 

(N . 0 i 3 9, resma do) 

TIL mo e ex.mo sr. -Tive · c0m effeito hoje a segunda conferencia com o príncipe 
ele Polignac: antes ele m,l começar a fallar-lhe principiou elle o seu discurso elo modo 
seguinte : 

«T~ndo-o prevenido ele que desejava fallar-lhe1 passo a explicar-lhe com fmn
queZJa a minha opinião, e posso tambem afiançar-lhe que é a dos outros gabinetes, 
sobre a questão ele Portugal. Creio que não pócle duvidar que eu desejo ver tran
qumo o seu rein.o e ·ver conchüclo um negocio importante. Entrando no ministm·io 
achei a organisação clo,s 6lepositos elos refugiados portug1.1ezes; esta organisação, 
não convindo aos princípios ele neutralidade que o governo fran·çez prmnetteu se
guir, assentei acabai-a . Acham-se, com effeito, hoje desfeitos e dispersos os de
positas clQs refugiados portuguezes; intimou-se-lhes ordem para se ·espalharem 
pelo interior da França em pequenas porções, unieamente considerados como in
cliviclJ,lOS a quem se co~1cecle a hospitalida,cle e soccorros inclispensaveis. 

«E claro, portanto, que o governo francez vae marchar na earreira mais nentral 
e não se pócle duvidar que eu desejo concluir os negocias ele Portugal. Para isso 
é, porém, necessario que o mesino governo portuguez seja quem nos ajudP, quem 
demonstre {L Europa. que pócle reconhecer um governo que p0ssue os mesmos sen
timentos ele moderação que ella. As u}tjmas execuções elo Porto fazem um effeito 
terrível sobre aquelles mesmos mais particlistas elo governo portuguez. El-rei C1e 
Portugal não podia conclemnar inclivicluos que não reconheciam a sua auctoriclacle 

' como rei, quando os tres estados o não tinham declarado tal. Agora mesmo se vae 
começar um processo ao marquez de Palmella e outros, pela mesma rasão, isto é; 
por quererem defender uma causa que a Europa, com rasão ou sem ella, tinha 
reconhecido e seguido. É claro, portanto, que a Euroii_Ja em sua conscie:ncia não 
poderá reconhecer el-rei sem primeiro seguir uma amnistia geral para aquelles 
que seguiram um partido, · talvez suppondo ::;er o de toda a Europa por ella ter 
reconhecido ao imperador do Brazil; esta medida, sendo uma demonstração que 
el-rei dá ao mundo de sua gener0sidade, perdoando a inclivicluos aos quaes venceu 
e a quem s6 combateu por necessidade, é, alem cl'isso, uma medida ultima e unica 
que nos poderá ap131nar o caminho para fazer o seu reconhecimento. Nós desejâ
mos :findar este negocio, mas precisâmos que Portugal nos abra o caminho i de
monstre-se o governo portuguez generoso, ponha-se ele parte tudo quanto se pas
sou i lembre-se que hoje nada teme cl'esses inàividuos, aos quaes· perdoando, nos · 
põe em circumstancias, a França e a Inglaterra, ele concluirmos o que cles~jâ
mos. O governo ele Portugal está dando uma icléa d~ si mui pouco favoravel á 
Europa; tem um partido que governa mais· que o governo, que o obriga a ser 
cruel, e que impede aos gwbinetes ela Euro;pa de se lig3Jrem ele nov·o com elle. 
Apenas combate e ve1ace o partido liberal, Jogo outro se lhe apresenta contra e:ro 
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outro ~enticlo, e este se organísa ele tal modo, que j<t ordens e cle'corações traz 
pendentes para se até publicamente conhecer quem. o segue. Q;ue el-rei de Por
tugal demonstre que é só quem governa e seu mínisteTÍO; que nos aplane o ca
lllinho para o seu reconhecimento dando uma amnistia geral sem exeepções, e 
posso talvez segurar-lhe ganha a st1-a causa.» 

·, Passei n l'eSl)Onder ao príncipe elo modo seguinte : «A revolução ao Porto não 
cleu{OU de ser revolução ; se o não foi contra el-rei, foi contra o regente. ele Por
tug·wl então; em consequencia os cumplices n'ella o eram ele sua magestade em 
P0rtugal. A moderação do governo ele Portugal é evidente a todos os que lêem os 
papeis publicas e que cGmbecem a marcha elo governo portuguez. Todas as mn
c~anças no miE.isterio têem sido em um sentido moderado; .immensos indivíduos tê em 
~:n clo ultimamente soltos; é claro, portanto, que existe moderação n 'este governo, 
se obedece aos actos d'elle, e que não ha tal, como se diz, um statt~s in stat-n. As 
llleclalhas que ultimamente consta se têem concedido com o r etrato de sua mages
tacl~ a imp.eratriz rainha, não são uma ordem, como se pretende, mas uma atten
ção que t êem com sua magestacle aquelles que querem trazer o seu reh,ato e quê 
o não fariam sem o seu consentimento>>: Aqtti me interrompeu o príncipe e disse : 
«Ainda que· não seja oTdem, é.um signal que cl emonstra possuir o individuo que 
0 ~raz taes e taes sentimentos, differentes d' aquelles que o não trazem; eis, por
ta,nto,· um partido contra o governo, um partido formado, e contra o rei, unico que 
pó ele dar orçlens ou ·medalhas no seu reino». Prosegui : cc Q;uanto ·á amnistia, quem, 
é qile ele boa fé póde dizer que el-rei a poclüv dar, ainda quando quizesse, quanclo 
ella ía r ecaír sobre indivíduos que ainda hoje nos fazem uma cruel guerra, e indi
'Vicluos que nem mesmo d' essa amnistia se aproveitariam?» Tornou o príncipe aqui 
a interromper-me, clizendo: a Embora se não aproveitassem; logo qúe el-rei foi 
declarado pelos tres estados, devia tel-a dado, cl'esse modo todo o mundo via a 
rasão da parte de sua magestade e r econhecia os seus sentimentos generosos ; e 
~uem se não aproveitasse d'ella ' queixar-se-ía ele si, e não teria depois com que 
Justificar sua condLlcta». Continuei: ccA Europa, se tem interesse em acabar os ne
gocies ele Portugal, deve impedir que os r evolucionarias inquietem o governo de 
sua magestade; mas pelo contrario se tem feito: préga-se moderação ao governo 
ele el-rei, e consente-se aos demagogos todos os meios para ele França e Inglaterra 
se nos fazer a guerra civil ! Q;uem é que_ levou ao cadafalso Moreira'? Foi a fra
gata Thetis e mr. Blanchet . Q;uem deixou reforçar a Terceira? J\IIr. de Nmwille e 
Portalis. ·Se todas estas aggressões se nos t êem feito, ·C ainda hoje se fazerft, como 
se pretende que o governo de el-rei perdõe já a inimigos que não cessam ele o in
sultar e de f<-11zer uma guerra cruel? Supponhamos, porém> elo que eu duvido, que 
el-rei de Portugal esteja disposto a conceder a amnistia geral · desde já; que cer
teza t em sua magestacle ele que por' isso ha ele ser reconhecido? A Inglaterra fez, 
ha tres mezes, proposições por intervenção de Hespa.nha para o reconhecimento 
de el-rei debaixo ela condição elo casamento; sua magestacle accecleu a tudo e hoje 
duvidam r econhecei-o. Este exemplo demonstra ao governo portuguez, que não clu
'Vida:rrclo elle, neJíl. eu particularmente, das prü})Ostas que vós me fazeis, nem das 
puras intenções com qúe são feitas, comtuclo duvidâmos ela sua execução como 
acolíl.teceu com as propostas feitas por Acosta e a que o governo accecleu ele boa -
fé; alem d 'isto estou persuadido (cleclaranclo, porém, que não tenho instrucção so
bre este objecto) que el-rei, meu amo, ele çerto tem feito sempre. a tenção de con
ceder alguma amnistia quando seja reconhecido; mas esta não póde se1" senão 
co:rn.o todas as que se concedem, isto é, segunclo o maior ou menor grau ele cul
pa:biliclade elos indivíduos; entretanto eu passo a informar o meu governo de tudo». 
O príncipe respondeu-me : «Torno, sr. conde, a r epetir-lhe, que o que lhe pro
ponh0 é conclitione qua non, Logo qBe de Lisboa lhe responclererq, queira infor
lllar-me .elo que lhe dizem em r esposta a isto». E assim lh'o prometti. 

Passei a fa,llar então .sobre a invasão elo nosso territorio na eosta ele Guiné, e 
U1e entreg·uei a copia ela mem0ria que jiL sobre este negocio tinha dado a Porta.lis. 
Talllbem lhe lembrei a conducta ele mr. Blanchet e uma providencia opporttma 
sobre isto; prometteu-me reflectir sobre este assumpto. · 

N'este mesmo dia pude fallar ao embaixador ela Russia sobre a conducta elo 
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seu consul em Lisboa. Disse-me .que não desse o governo ele Portugal graJlele im
portan.cia a esse negocio, e .que elle ía -escrever.ilhe desde já, ordenando-lhe nào 
exeeêlesse os limites dos seus deveres . 

. Deus guarde a v . ex. a París, 1. 0 de setembro ele 1820. 

Pouco contente com esta confm·encia1 vist0 exigir-se ele nós uma medida tal
vez impossível n'este momento, julguei não dever enviar a v. ex.a o i:esultado 
d'ella sem tornar a fa:llar ao príncipe, e participar ao embaixador ele Hespanha 
tudo quanto se passava; e tendo, desgraçadamente, chegado a Paris a triste no
ticia elas nossas forças terem experimentado uma grande pe:rcla na primeira ten
tativa que fizeram contra a ilha 11 e1·ceira, procúrei este pretexto patra pedir urn.a 
nova aucliencia, a q.ual o principe me concedeu hoje, e na qctal se passou o que a 
v. ex.. a p11>sso a expor : Principiei por ler ao príncipe a co:rresponc1encia que aca
bava ele receber ele Londres e pela. qual se via quaes eram as tenções elo ma.rquez 
ele Palmella e ele, todos os refugiados, l'elativamente a irem para a ilha Terceira, 
e ele já fallarem em revolucionarem as outras ilhas . Igualmente lhe mostrei uma 
carta escripta ele París a Londres, e pela qüal se demonstra a grande influencia 
que os l.'Gfugiaclos portuguezes querem. ter na mudança elo actual ministerio fran
cez. Passei logo a tratar ela questão ela a.~istia, ·repetindo ao príncipe o que na 
ultima conferencia lhe tinha dito, acrescentando que, julgando eu ter elle os ma.is 
sinceros clest?,jos de tranquillisar Portugal, não exigiria ele el-rei uma medida á quall 
sua m~:~Jgestade não podia desde já accecler, recaínclo ella sobre indivíduos como o 
marque:z; de PaJmella, João Carlos, conde ele Villa Flor e outros, cuja pTesença 
em Pol•tngnl era perigosa pal'a a tranquillidacle elo pai:z;; alem cl'isto esta am.nistia, 
sendo concedida por el~rei antes de elle s13r l'econhecido, não era acceita pelos re
fugi!l>dos, visto não reconhecerem elles a sua auctoriclad.e, segcmclo dizem, mesmo 
depois ele ella- ser reconhecida pela Europa, em quanto a senhora D. 1\iaria da 
Gloria tambem a não reconhecesse. N'esta hypothese el.rei fará um acto que não 
aproveita a ninguern; compromette-se a sua dignidade e não se preenehe o fim 
que a Eu1•opa se propozera1 o que não acontece se o reconhecimento ele sua ma
gestacle for anteriol' ao acto ela amnistia, pois que então, estando el-rei reconhe
cido, . aquelles que estiverem no caso ele ella se lhe conceder não a desprezarão 
po:r certo; a tranqnillidacle de Port1:1gal depende absolntamente elo reconhecimento 
ele s1:1a magestacle, e é claro que el-rei, rocleUJclo elos ministros elas grandes poten
cias, o:ffe:recsrá aos revolucionarios mais respeito d:o que abandonado por elílas; e 
se a Europa deseja moderaÇão no governo de Poi·tngal, eleve tambem impecli1r que 
os revolucionarias o ataquem. Conclui, portanto, que me parecia sua magestacle 
não podia acceitar a proposição ele uma amnistia sem excepções, visto que isso 
seria no momento &ctual comprometter a sua segurança e a tranquillidacle elo patiz. 

O pdncipe pareceu-me 'um pouco convep.cido elo que eu lhe dizia, e me reSJJOll
cleu que dentro de oito ou dez dias fallariamos um pouco mais largamente sobre 
este assumpto, pois que ía sobre elle filSCrever para Lonch·es e saber a opinião elo 
ministro ínglez. 

Passei logo a casa elo embaixador ele Hespanha, o .qual hontem tin:ha f<1llado 
ao príncipe e a qnem tinha feito conhecer a necessicl:J,cle em que estava a Hespa
nha de reconhec~r el-rei nosso senhor. O príncipe responcleu.lhe tambem que es
perava sobre este negocio resoluções ele Londres . 

Nã0 tencl.o instrncções algumas sobre uma proposta ampla como a que o prín
cipe me fez, peço a v . ex. a queira desculpar-me na presehça ele sua magestacle se 
eu não preenchi em tudo as vistas elo mesmo c ugusto senhor relativamente a esta 
questão. Pócl~, comtudo, v . ex.3

1 comparando a conferencia c1o dia 1.0 do corrente' 
çom a ele hoJe, notar que eu pude n'esta ultima moÇI.erar muito a resolução elo 
princil5e, e me parece dever ter esperanças d(:l alca:oçar ainda mais na terceira en
trevista que com elle tiver. Visto ser a amnistia um objeeto, c0mo v . ex.a acaba 
ele ver, que está em vista cl'este g·overno, e devendo nós ap:J.•essar.nos ele concluir 
os nossos negoc.íos emquanto se conserva o actual ministmáo, peço a v. ex. a (se 
assim o julgar conveniente) me queira manclatr algumas inst1.•ucções sobre este obje
cto, a :fim ele eu saber como me elevo conduzir logo que n'esta questão se torne a faJla.r . 
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As communicações por L<mdres sendo mais demoradas, e não devendo nós 
perder tempo na importante materia elo reconhecimento ele el-rei B.osso senhor, e 
sendo, alem cl 'is'to , o príncipe· ele Polignac quem hoj e se acha á testa cl 'esta impor
tante negociação, parecer-me-ía convmúente v. ex. a expedisse algum correio ex
tra<;n·c1inario com as ordens que sua ma.gestacle houver por bem fazer trwnsmittir-me. 

Deus guarde a v. ex.a París, 4 ele setembro ele 1829.- Ill.mo e ex.1110 sr. vis
conde de Santm:em. = Conde da Ponte. 

Decreto 

'l1enc1o chegado á minha real presença diversos requerimentos elos prelados elas 
ordens religiosas, representando a necessidade ele cohibir os excessos ele jur isclicção, 
com que a junta do exame do estado actual e melhoramento temporal elas ordens 
regtllar es tinha perttu'baclo a r egular disciplina dos seus mosteiros e conventos, 
Conhecendo ele todo s os requerimentos dos religiosos, que c0m c1ifferentes pretex
t~ s pretendem subtrahir-se á obecliencia devida aos mesmos prelados seus supe-· 
l'lores, sem a qual não é possivel conservar a boa <ilrdem e di sciplina dentro elos 
claustros; e sendo-me tambem presente a consulta da r ef'eri cla junta de 26 de 
n:arço do anuo .prox imo passado, na qual se propoz sustentar, não só a competen
Cl~ e legal juris·clicção com que procede, mas que eleve ser considerada como um 
trtbnna.l permanente, instituído para obstar ás arbitrarieclacres dos prelados, fir
mando este parecer e opinião nas disposições elos r escriptos ela santa sé apostolica 
e ~o s decretos e r esoluções dos senhores r eis meus augustos predecessores, muito 
pr~ncipalmente no breve do summo pontífice Pio VI ele 3 ele agosto ele 1790, que 
Principia Ad apostolici ministe7·ii) em cujo preamb~lo se denomina a referida junta 
lllll tribunal, e no decreto de 29 ele novembro ele 1791, no qual expr essamente 
se declará que todos os negocias elas órdens régulares e individuas d 'ellas p er 
tençam á mesma junta para lhes deferir e dar as providencias convenientes; e ha
-ve~do, outrosim, consult.o'l.clo a mesa do clesembargo do paço sobre este importante 
obJecto, se verificou pelo exame elo s r eferidos r escriptos pontificios, decr etos e 

. r~~oluções, que a real intenção de meus augustos predecessor es não fôra elevar a 
dlta junta a tribunal permanente com jurisdiéção orclinaria, mas tão sómente com· 
llletter-lhe temporariamente jurisclicção extraorclinaria, para que a mesma junta, 
e:x:amiuando com a necessaria circumspecção qual fosse o meio mais adequado ele 

. remediar a falta das r endas sufficientes para a subsistencia ele m11itos mosteiro s 
e conventos de um e outro sexo, ele m."0a falta procedia a r elaxação &a disciplina, 
que já se expenimeutava no anuo de 1756, consultasse immediatamente, propondo 
0 plano de reforma qtle parecesse mais proprio, ou suppriminclo-se alguns mostei
ros sítuaclos em logares iucommoclos e nocivos, ou unindo-se · a outros, ou aboliu- · 
elo-se os encargos com que se achassem gravaelas as r endas ; qtle esta \l.'eal intençãb 
·8e colligia muito obviamente do corrente e natural sentido elas palavras elos mes
mos decreto s e r esoluções, e que assim havia sido expressamente declarado na 
ord~m que el-rei meu senhor e pae, que está em gloria, fôra servido mandar ex
pedir cl0 Rio ele Janeiro aos governador es do r eino em 18 ele jtmho ele 1818, or
denando-se tambem por ella á mesma junta fizesse subir com a possível brevidade 
0.,rnencionado plano e regulamento; que da mesma fórma esta havia sido a inten
tao d@s summos pontífices nos breves que expediram, não para instittúr· um tri-

unal permanente n'estes reinos, o que era totalmente alheio da sua competencia 
8

. auétoriclade, mas meramente para delegar a jmisdicção necessaria para as pro
Vtclencias que dependem do supremo pocler espiritual; e tomando eu na minha 
d~~l. c~nsicleração por 1:ITI?-a. parte a mgente precisão ele r estabelecer-se a 'regular 
bse1plma das ordens rebgwsas, qne muito floresceram emquanto exactamente se 

0
"' servou, concorrendo 1Jara o bem elo estado, assim como para a .conservação ela 

sa moral e culto divino, que anciosamente desejo promover; e por outra parte que 
a demora, que tem tido a jtmta na organisação elo sobredito plano, e r egulamento 
P~lo longuissírn0 espaço ele quasi quarenta annos clecon·idos el epois da sua cr ea
lao, não procede ele outra causa senão ela grande concorrencia de r equerimentos 
c 08 regulares de um e outro sexo, os quaes para serem decididos absorvem o 
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tempo e tornam impraticavel trata.r do principal objçcto para que foi instituída; 
por estes motivos e por outros respeitos, que fui servido tomar em consideração, 
conformanclo-me com o parecer da referida mesa· do desembargo do paço e ele 
outra~ mais pessoas doutas, de sã consciencia, muito zelosas · do serviço de Deus 
e meu: hei por bem cleterminar que a sobreclita junta não possa de ora em diante 
tomar conhectmento ele requerimento algum cbs ordens reguli11'es e seus indiví
duos; e que dentro de seis mezes contínuos, contados da data cl'este meu decreto, 
faça subir im1)reterivelmente á minha r eal presença o plano e regulamento feito 
segundo os artigos elo clecret~ de 21 de novembro de 1789, pod.emlo a mesma 
j Lmta exigir elos prelados ma10res elas ord.ens regular.es por carta circular com 
tempo taxado as informações e clarezas, que julgar tlecessarias, ouvindo~os por 
este meio, se ainda não tiverem sido ouvidos. E 'outrosim determino que, não fa
zendo subir o clito· plano no referido praso de tempo, se entenderá dissolvida e 
extincta a jtmta e me haverei por mal servido . 

A jLmta do exame elo estado actual e melhoramento temporal elas ordens re
gt:uares o tenha assim .entendido c execute. Palacio de Queluz, em 7 ele setembro 

- de 1829 . = (Com a ?'tbbTicct ele el-1·e·i nosso senho1·.) -

O:íiicio 

Estado maior general. - Ill. mo e ex. mo sr. -Tenho a honra de coilim.u:riicar a 
v. ex. a, pa1'a seu conhecÜJ:!.ento, que pelo coronel José ·Antonio dê Azevedo Le-· 
mos, commandante ela expeclição elas ilhas elos Aço1•es, que acaba ele chegar ao 
porto cl'esta capital, consta que, achando-se a esquad1•a nos mares da Terceira, se 
t entára no dia 11 do mez pâssado fazet o desembarque na villa ela Praia, resul
tando ser rechaçada, prisioneita eu morta a força ele quatrocentas setenta e nove 
bayonetas e vinte e seis officiaes, que saltou em terra, cdntanclo-se entre estes o 
segundo commanclaute' ela expedição; em consequencia elo que o capitão general 
determinotl que r egressassem a Lisboa o regimento de caça~lores elo Alemtejo e 
o batalhão elo regimento de infanteria n. 0 16, e que a mais tropa ficasse espalhada 
pelas ilhas, para sua segurança. EJ?l breve enviarei a v . ex. a a percla cletalhacla . 
na 1'eferic1a tentativa. · 

Dens gnarde a v. ex.a Quartel general no paço ele Quelnz, 7 ele setembro ele 
1829. ~In.mo e ex.mo sr. conde ele S. Lourenço.=Concle ele Bm·bacena~ FnmC'isco. 

Offi.cio 

Estado 111ai01• genm•al. -'- In.mo e ex..aw sr. - T enho a hom··n, ele communical' ~ 
. v. ex . a, que, tertdo el-l'ei nosso senhor, como conunandllinte em chefe do exm·cíto, 
attenção á ii.deliclade com que, no inteiro desemperiho elos setts Lleveres, :fica~·aiD 
morto~;; Ott pri~:;ioüeiros os o:fficiaes e praças de pret no desembarque da ilha Tei'
ceita, no clia 11 elo mez proximo passado, m~ ordena, o mesmo augusto senhor 
que diga a v. ex..n, que é ela sua r eál mente que seja extensivo ás famílias elos 
fallecidos na r eferida occasião o decreto de 24 ele junho do_ anuo passado, e que 
pelo q~e tespeita aos ptisionl'liros, se continue ás suas famílias os soldos que llies 
pertencem, segundo as suas graduações . 

D eus guarde a v. ex." Quartel gerim;al no paço ele Qtteluz, 7 ele setembr9 ele 
1829. - Ill. mo e ex. mo sr. conde de S. Lonrençd. = Co1icle ele Barbacena~ PntncisciJ. 

Ófficio 

Estado maior gerüh'àl.- TIL mo e ex. mo Sl;. - Em .r eferenda ao rn:eu officio de 
} elo corrente me~, . t~nho ri. ho~râ d E! passai· ~ís :tp.ão·s ele v. ex. a a con'esponclencifL 
mel usa, que me clmgm o ~oronel José Antomo de Azevedo Lemos cdmmandaute 
que foi da expec~ição das ilhas dos Açôtes, 1'elatando as cii·cümstaU:cias elo desem
barque na Ter?mra:, a perda ~letalhada_ que ri'olla houve, 6 destino que tiveram os 
corpos e o motLvo por que vem para L1sboa. 

Deus guarde a v. ex.a Quartel general no paço de Queluz, 11 ele setembro ele 
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1829:- Ill. mo e ex. mo sr . conde de S. Lourenço.= Concle ele Ba1·bacena, ]}!,·an
cisco . 

Officio 

lll.rno c ex.111 0 sr.- Alem elos motivos que me obrigam a ir ao r eal sitio elo Es
Clll'ial, crue tive a honra de refe~·ir no meu officio n. 0 144, acresceu outro igualmente 
urgente, que foi o ter sua. magesta.de catholica feito uma ferida no alto da ca
heça., em consequencia de se lhe ter quebrado a crav\ja da carruagem, sepamn
do-se o j ogo cli.anteil·o, o que clen motivo a que st~a magestacle desse uma pancada 
no vidro dianteiro, que no momento causoq bast!'l>JJ.tf;l cuidado, pelo muito sangue 
que deitou da ferida, a qual felizmente n?i.o foi profLmda; posso, porem, segurar a 
v. ex." que no dia o foi sua magsstacl!'l despachar com os seus ministros, nos dias 
6 e 7 saíu a passeio, e hoj e tive a honra de lhe ouvir da su"'L propria bôca que 
se achava perfeitamente bem. 

Pela ga.zeta, que aqui induo, conhecerá. v, e~. a co).:p. que cuidado :6cámos ao 
ler similhap.te noticia. P asso a dar conta clp que passei Il-'a<-.iuelle rel:l-1 sitio relati 
vamente aos nossos negocias . Logo que cheguei, que foi no dia 6, proc1cu·ei suas 
~ltezas, tendo o di;;sabol' de encontrar ele çama a serenissima senhora princeza 
D. Maria Thereza com uma forte constipação, da qual h.oj e se achava mais alli
viada, ordenando-me sua altezFJ, que :fizesse constar a el-rei l'J.OSSO seiJ.hor que este 

. era o motivo por que não lhe escvevi;1 pelo correio de hoj e. 
Passei clepois a procurar D . Francisco Thacl eu ele Cq,lomarele; pül' não perder 

temp!il principiei por lhe manifestar os motivos que havia p&ra o prorn.pto r eco
nhecimento ele el-rei nosso senhor, ser vinao-me elas soliclas r eflexões expenclidas 
nos differentes despachos ele v . ex. a, ao que elle me respondeu l~nclo"me a acta do 
conselho ele ministros do dia 5, que acabô.ra ele ser approvacla por sua magestacle. 

Referia-se esta aC\ta {L anterior, ele que eu j ~L dei conta a v . c;l}Ç. a, acrescentando 
<:tue tinhn.m sido lidos com muito agrado os officios que ultimamente se tinham re
cebido elo conde d<? Ofa.lia e de D . Francisco ele Zea Bermude~, em que davam 
conta elas boas disposições em que Sl'l achavam as côl'tes ele Londres e París ei11 
reconhecer el-rei nosso senhor ; á vista elo que se determinou que se renovas
sem as ordens áquelles clois ministros pa~'a qtle contim1assem nas mesmas instan
cias, e :fizessem que aquelles governos reconhecessem quanto autf)s o de Portu
gal; segurando-me Calomarde o mesmo que Salmon me tinha, dito, q11e I).O corrente 
lUez de setembro se completariam os vivos desejos ele sua magestade catholica e 
ele seu ministerio; pedi-lhe então que m1 clesejava ver a sua mages~;;tde , não s1í 
}3elo motivo elo triste acontecimento que acabava de e4peFimentar, como· tambem 
para lhe agt'adecer, em nome de el-t'ei meu amo, as lisonj eiras espeTanças que me 
davam os seus ministros elo pFompto reconheGimento; em consequencia fui avi
sado qt\e hoj e ao meio dia tinha a auclienoia pedida; sei).do iiJ.tmduzido no gabi
nete de el-J?ei tive a homa ele ouvir ela sna propria bôoa que tudo se ía appro
:x.imanclo ao prompto reconhecimento, e que os ll).esmos gabinetes inglez e fr.ancez 
estavam mui pt:opensos a nosso favor; que esperavÇ~, em bl'eve ver tudo ultimado, 
dizendo-me n 'esia mesma occasião cour;as as mais liso:pj úras para seu augusto 
sobrinho, a que eu lhe respondi com iguaes expressões de agra.clecimento, e que 
esperava que sua magestacle fosse o primeiro em 14e clar uma prova clé verda
deira estima. 

Immediatamente que saí elo palacio puz-me A- ÇJ::j.minho para esta capital, onde 
encontrei os despachos e mais cartas de que foi portador o correio Jose Pedro ele 
Sousa, cheg-ado h ontem . - · 

N' esta occasião remetto os dois officios do conde da Ponte, que recebi pelo 
<lOl'l'eÍo orêlinario de F ranca. · -

Deus gna'l:cl e a v . ex. a M~clricl, 8 de setell).bro ele 1829. -- Ill. ma e ex. mo sr. visconde 
de Santarem. =C anele ela F'igueínt. 

Offioio 

Ill. mo sr. -Recebi os seus officios ele 4 e 5 do corrente, no ultimo elos quaes 
v. s.a clú cont::t ela conferencia que tivera com mr. de la Bourdonnaye. Não deve 

4-l 
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admirar a resolução tomada }Jelo novo ministerio {tcerca dos nossos refugiados, e 
só v.os resta a tirar o melhor partido que pocle1:mos elo praso que ha ele decorrer 
até ú cessação dos subsídios, não sendo impossível que n'este intervallo sobreve-· 
nham acontecimentos que possam mudar ainda a face elos nossos negocias. 

Pela carta qne lhe dirigi por via de J . A. de lVIagalhães, veria v. s. a que nos 
encontrámos, como era natural, no mesmo pensamento sobre a m·gencia de faz~r 
partir quanto n,ntes o regimento 18. Agora, depois do que lhe çlisse aquel!le nn
nistro, ainda essa necessidade se torna mais evidente, até para aproveitarmos o 
consentimento e }Jromessa d'este, pois confesso que eu tinha algum receio ele que 
o novo gabinete se oppozesse (imitando a conducta do ele Londres) {~ partida dos 
emigrados. · 

Não sendo, porém, praticavel a remoção da totalidade dos refngiados que se 
acham nos tres depositas, porque isso excederia os meios qt"J.e temos disponíveis, 
e ainda menos o deposito ou garantia que ror. de la Bourclonnaye parece exigir, 
convem usar ele algmna astucia, declarando-lhe v. s. a que vae embarcar immeelia
tamente uma terça parte elos emigrados, e que fará todos os esforços para que as 
outr~s sigam em pouco tempo. 

E necessario, porém, pôr a maior cautela para que esse governo se não entre
metta na distribuição dos indivíduos que hão ele embarcar, pois n~io me admirará 
CFle elle procure desfazer-se primeiro dos o:fficiaes, na espera.nça. ele que ao depois 
}Joderão seduzir-se os soldados . Este golpe, }JOrtanto, deve evitar-se por meio elo 
segredo e da celeridade, e incluso remetto um o:fficio dirigido ao cor0nel Henrique · 
da Silva, de cujo conteúdo v . s.a tomará nota, e que lhe deve ser expedido por pessoa 
segura, logo que v. s." saiba que nao haverá impedimento iL saída do regimento 18. 

Desejarei que v . s.a mostre este o:fficio, assim comv o incluso, ao sr. Ca.ndiél.o 
José Xavier, a fim de poder utilisar-se ela sua cooperação, e esc1·ever, segundo 
as circumstancias o pedirem, ao sr. Torres Mangas e aos commandantes dos ou
tros depositas. 

Remetto uma lista de officiaes e officiaes inferiores que ~esejo acompanhem 
esta primeim expedição; v. s. a terá a bondade de lhes expedir as ordens neces
sarias, e repute que o successo cl'este imJJOrtante negocio depende ela celeridade 
com que for feito, e que o navio ou navios elevem clespachar com destino para o 
Brazil. Fique v. s.a na intelligencia de que sua magestacle não pennitte que em
barque agora nenhum paizano elos que se acham nos depositas, e nenhum official, 
á excc1::ição dos que pertencem aos corpos da expeclição, e cl'aquelles cujos nomes 
vão designados na lista inclusa . . · 

Espero, antes ele fechar este officio, poder declarar positivamente a v. s.a as 
ordens respectivas á partida ela embarcação que está no Havre, e ele alguma outra 
qtie a })Ossa acompanhar; porém, ainda quando não me chegue a tempo a respost~, 
de que necessito para a expedição das ditas ordens, ellas irão sem falta pelo pn
meiro correio, e convem que v . s.a entretanto vá tomando todas as disposições 
necessarias para que não experimente nenhuma demora a marcha elos que de"Ve
rão ir embarcar a Saint-lVIalo. 

Ao consul Daupias entregará v. s.a .a inclusa, a fim ele que elle. aprompte o 
dinheiro necessario para ~1 execução elas ordens contidas n' este o:fficio, assim como 
para se e:ffeituar o pagamento da mezacla á legação de París. 

Deus guarde a v. s." Lonch·es, 8 ele setembro ele 1829.-In.mo sr. Nuno Bar
bosa d<? Figueiredo. = JJI[ct?'qnez de Palmellct . 

Officio 

Ill.mo sr. - Senelo çle summa urgencia para o serviço ele sua magestacle o faze1· 
passar quanto antes á ilha Terceira um reforço ele tropa~ fieis, a fim ele habilitar 
·o capitão general conde de Villa Flor a tirar toda a vantagem possível ela glo
riosa victoria alcançada sobre os rebeldes que atacaram aquella. ilha no dia 11 ele 
agosto, é a mesma senhora servida determinar que v. s." tome o commando .aa 
expedição que vae embarcar a Saint-lVIalo, a qual deve compor-se, em primmro 
lagar, elo bravo e leal regimento n. 0 18. 
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Pelo encarregaclo de negocios de sua magestade em Pads receberá v. s. a to
~as as instrucções necessarias para a execttção cl'esta ordem, e saberà se partem 
jtllltos os navios destinados a esta expedição, ou se convem, como é ma1s prova
vel, que elles vão sepa.rados, no qual caso deverá v. s.a ir no primeiro qtte saír, 
e levar comsigo o maior numero ele praças que podér cl 'entre as melhores e mais 
effectivas do seu regimento. As que sobejarem poderão então junta,r-se com os 
s.olclaclos de outros corpos que se acham no s clepositos ele França, e irão clebaixo 
do commanelo do o:fficial que o encarregado ele negocias ele sua magestacle em Pa-
ris de s i ~nar para esse :fim. · · 

A. homa mili tar e acrisolada lealclacle, ele que v . s. a tem dado as mais decisi
vas prov:as nu serviço da ri.ossa aug·usta soberana, não pocleni deixar cluvicla sobre 
a prompta e perfeita execução pela sna parte, elas orcleiJ.s qqe tenho a honr~,t ele 
lhe transmittir, e :innito mais quando se trata de se ir reqr).ir no ·o&.mpo ela gloria 
aos seus companheiros ele armas. 

O desastre ultimamente soffrido pel~s tropas do t1.iH1rpador, e a estação que ele 
ora em diante impeclé a oontim1.ação elo bloqueio, dao toclo o logal' de esperar que 
a viagem ele. v. s . a se effeitt1.!lJl'I:Í. sem estorvos. Po1•ém, como seja .necessario em
pregar todo s os meios que estão ao nosso alcance pa1•a a.sseguraF o bom exito da 
empreza, reconhecerá v. s.a quanto convem conservar o segredo &.té o momento 
cl.a execução, e i)! dando ~s dispo~>ições pq.1•a a marcha aom a maior• qqietação pos
srvel. 

Devo declara)! t cymbem a, v . s. a qqe cyS c.i~·munstanaias pemlnÍal•iq.s, em que nos 
ach.âmos a.gorp.1 exigem a mais rigorosa lJarci:m.onia, e q,ue estou, pol'tanto, na im
possibilidade de s~tisfa.zer tanto aos officiaes como ás praçp.s de pret, antes ele 
saírem cl'esse reil).o

1 
os atrazFJ,clos que lhes são cl@vidos. Far-se-ba no successivo 

toda a diligencia pa~·a os ir pondo ão corrente, e entretanto confio plenamente no 
bom espirito e disciplina elos officiaes e soldados qne 0stiver em debai~o elas or-
dens de um tão digno chefe. · 

Por mo ti vos obvios convü·{L et>palhar, qu~nclo se saiba clq. sna partWa, que o 
seu destino é para 'o Br~z il, lJat•a OIJ.clê tE~on).bem clespacha~·ão os navios; v. s .a fica, 
)lorém, auctorisaclo a fazer ~m confielenci~ as cleclarq.ções qqe jqlgav co nvenientes 
1nwa tranquill.isar os espirítos sobre o elestiiJ.o ela sua expedição . 

F inalmente, observarei ·a v. s.a qLie é inclispe11.Savel dar ás q.uot01•iclacles fran
~ezas no porto do seu elesembarque as maio1•es garantias de que est~ expeelição 
não vae l:\ol"Il).acla, para o que se clevePá até exigir cl'ellas que mandem vi~>itar os 
navios; o eiJ.carregq.do elos negocies ele sqa 1nagestaele em França pv0vi.elenciará, 
de accorclo com v . s.a, ús despezas da ma~·cha par•a Saint-Malo, e ao mais que for 
de absoluta necessidade. 

Deus · guarde a ·v. s . ~ LondPes, 8 ele. setombr0 elo 1829.-]Jl,mo sr, H enriqLle 
da Silva ela Fonseca .. _ 1Jfa1·quez ele Palmella -

A r a inha de Portugall 

O Tirnes elo 1. o elo corrente, em um elos seus mais trabalhados e maliciosos 
artigos, torna a fallar c1a pal'ticla ela rainha elo Pol'tqgal para o Brazil, apparen
tando grande interesse pela causa de sua magestade : <<A cleclal'agão o:ffiaial (diz 
elle) que o ma1•quez ele Barbacena dirigiu aos subclitos da rainha ele Portugal tor
na-se mais interessante pela aoinciclencia ele dois ·acontecimentos : a volta de sua 
lU~gestacle ao B1•azil e a noticia alentadora ela victoPia alcançada pelo concle ele 
V rl~a Flor na ilha Terce~ra COlltra a expedição ele D. Miguel». Segue ele pois :ve
pettnclo o que já t em dito, isto é; que o govel'~O britannico fizei'a ver aos nlinis
tros elo im peraclor do Brazil que a pa1•ticla ela rainha e1'a contraria á boa politica, 
porque desanimava os .fieis portuguezes e livFava D. JY!igqel elos receios que o 
atormentariam emquanto sua magestacle se achasse distante de · Pm·tztgal u1n.a se-· 
mana ele viagem) e podesse s~rvir ele ponto ele reunir-to aos portuguezes, opprimi-
clos pela . tyranp.ia .elo usurpaclor. . 

<e Não se póde duvidar (acrescenta o Times) que estes conselhos de um gove;mo 
1 Artigo inserto n.o Paquete de PoTtttgal de S de setembro. 
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cbm·i,qo eram conformes ao bom senso, e jimdados na síncen:LletLle e p1·eclilecção p .ela 
causér. da legitimidade~ tão divm·sa dcb tbstwpayão. >> 

A precipitacla volta ele sua magest::tclc pa.ra o Brazll é, segundo o parecer elo · 
Times~ igual a uma desistencia' e cessão ele toclos os seus · direitos á corôa de Por
tugal. Diz elle que, sem argumentar se seria ou n f..o conforme com os princípios 
ele direito publico a continuação da demora ela rainha D. Mm·ia em Inglaterra, el~ 

·onde estava sem cessar ameaçando o oclioso e perficlo usurpaclor, é comtuclo mu1 
certo que qualqu er bom resultado, qne cl'aqni poclesse tirar-se, csM perdido com 
a ausencia ele sua magestacle. «O presente manifestQ (acr escenta o r eclactór) tende 
a desvanecer qualquer icl éa de abdicação e clesistcncia elos direitos ele sua ma
gestacle á corôa. el e P0rtug::vl, ou ele incliffer ença ela iar·te ele D. P ed1:o sobre os 
cli·roitos ele sua :filha.>> 

Insiste o 11i?Jies, ·com um inter esse que ha muitos mezes não mostra pelas nos
sas cousas, affirm,anclo que a partida ela raiBha não era necessaria, lJorque o ser 
o imperador elo Brazil seu protector não a obriga a residir Junto cl 'elle emquanto 
durar a contenda en-tre a usurpação e a legitimidade, e lJorque ~lla e.staria, bem 
guardada em Inglaterra., e .se ecluca?·ia aqni, pelo menos, tão bem como no s~Gl ela 
Amm·icai e assii:n se evitava a clesespentção em que ficam seus subditos fi.eis ao 
verem passar a sua soberana para o outro laclo do · equaclor. nToclavia (diz o r;e
tlactor) é natmal que D. P edro e seus ministros saibam melhor elas suas consas 
elo que nós, a quer.n ellas são estranhas. Se ell es cedem ela sua causa, não eleve 
Inglaterra impugnar o seu jnizo . . Como· este paiz obse?·vc~ ~b?ncb escTt~p1tlosc~ ?W1tt?·çt
licZctcle, está claro que, tendo voltado as costas ao tyranno e cortado com elle tocla.s 
as communicações, bom ensej o deu aos constituci~:maes e g?'Ctnde soccO?'?'O ?JWntl i 
se elles, por po1tcos e frracos, não aproveitaram t~ntas vantagens, a culpa é sua>). 
Segue dizendo clepoi(.l que o commercio inglez n~i.o eleve ser sacrificado a um prin
cipio político, por justo que seja, e que não é motivo bastante para se interrom
lJ er a communicação entre duas nações o ser um mcwoto quem governe em uma 
d 'ellas. <<Se ao governo britannico se 'pedir· (prosegue) que tome medidas para 
acabar com a usurpação de D .. Miguel, tem elle uma facil r esposta que dar. Jul
gou o proprio D. P edro que era justo e prudente tomar taes medidas? Não; pelo 
contrario entendeu que lhe não convinha entremetter-se em guerras civis ele ou
tras nações, posto que fosse connexa com a sua, e posto que uma das partes con
tendentes, a i1~jwrú~cla e Cb mais jntca~ fosse a SMa p1·opria fillw. ·Não sabemos se o 
ministeri0 inglez soffreria outro tanto, deixando tranquillamente pe der o Bano
ver no caso ele qtte elle caísse em um ramo mais novo da casa ele Brun"swick; 
mas ao menos podemos affirmar que se D. Pedro I não quer comprometter o 
BrFt,zil n'esta contenda, Jorge IV não eleve comprometter Inglaterra. Nós pc:Klemos 
e elevemos conservar os melhores desejos a respeito ela successão de Portugal, 
ainda que os princípios da política e do direito publico nos vedem ele obrar se
gunclo as nossas inclinações . Os offici0s elo conde ele Villa Flor serão liclos coro 
prazer por todo o homem que preze o valor, a constancia e os talentos mili-
tares>>. , · 

Pouco será necessar]o dizer para desmascarar à hypocrisia .com que o Tirnes 
nos quer mostmr o ministerio britam.tico interessado pela rainha legitima ele Por
tugal. 

A mudatnça ele residencia ele sua magestacle fere, é verdade, o coraçU:o dos 
portuguezes, que estavam, por assim dizer, uniclos á roda da sua soberana; po
rém nem diminue nem augmenta a força que a sua. real pessoa dá ~\. nossa just:l 
causa, porque em qualquer parte elo munclo que a legitima soberana se ache, será 
sempre por nós reconhecida .e ?bedecida como nossa n vinha jurada, e não cessa
rão nossos esforços para r esbtmr-lhe o throno. 

Se o governo inglez sinceramente quizesse que sua p1agestacle não voltasse 
ao Brazil, ha. muito o podéra ter conseg·túdo, tratando com seus ministros sobre 
bas~s justas e rasoaveis; e não fallaria no casct11wnto com D . Mig~tel, nem na ida 
de s~ta magestacle para a A1tst1•ia. O casamento nlto podia ter outro r esultado se
não a desgraça da rainha e a ele toda a nação portugueza; e a ida para Vienna viria 
por fi1n·a effeituar esse mesmo casamento. Sua magestacle viveria n'aquella cõrte 
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tão i_gnorante das façanhas ele seu tio como esteve o pequeno Napoleão das acçÕeS' 
hero1eas ele seu pae . Habilme-nte alguem iria r emovendo ele seLl temo coração a 
repuguancia e indignação que as crueldades elo novo Caligula lhe têem inspirado. 
D. ]}{iguel lhe seria representado como um anjo! Se cl'aqui a tres ou quatro an
nos G. innocente e illudiela, princeza dissesse que queria casar com elle, cairíamos 
sem. remeclio no abysmo de horrores qLle deviam ser a necessaria consequencia 
cl'_esse incestuoso e fatal consorcio ; unico meio que acham os que querem ha?''fiW
~nsw· Í?1teTe.sses que se combatem) ele chegar aos seus fins ! ! O imperador elo Brazíl 
Já_ tev:e a firmeza ele resistir a esta vergonhosa proposição que por duas vezes lhe 
f?1 _f~1ta por D. Miguel. Estamos seguros que j~mais descerá á baixeza ele tran
sl.gtr com o usurpaclor da corôa ele sua filha, ele uma corôa que lhe rouboLl o 
mesmo homem que devia conservar-lh'a intacta; aquelle a quem e lia fura dada 
em deposito, em virtude d.e solemnes juramentos e promess.as . 

"' Sem duvida o imperador persiste e pet·sistirá em sua nobre resolução; e estes 
sao os princípios elo seu governo: em prova cl'isto damos aos nossos leitores uma 
parte elo cliscm·so do secretario de estaelo José Clemente Pereira, na camara dos 
depu'taclos no Rio de Janeiro, em a sessão de 11 ele maio cl' este anuo : 

. ccEntre outras proposições, avançou o sr. Vasconcellos que o Brazil nfio tem 
dtreito para cl~ixar ele 1·econhecer fúrma alguma de governo, ainda que seja abso
luta, e por conseq_aeacia a ele Portugal. Quererá o sr. clep·ntaelo dizer com isto 
que o governo imperial estáJ obrigado a reconhecer a usurpação do infante D. l\ii
gn~,:~l? Não ha pTincipio mais abst~1·do! Isso por nenhüma fórma se poderia exigir 
elo_ imperador. Como pae, elle não pócle jamais reconhecer a usurpação elos di
l'ettGs ela senhora D. :Maria da Gloria, legitima rainha de Portugal, sua filha; e, 
CGm() imperador~ não está obrigado a reconhecer um rei que não é legitimo. Pôde 
G rei de Hespanha deixar de 1;ecouhecer a inclepenclencia elo Brazil, e nao ha 
de poder o imperador elo Brazil deixar ele reconhecer um rei intruso ele Por
tugal?,> 

Se o ministerio inglez quizesse que nos esquecessemos elos canhões da Ter
-ceira e da expulsãp ele Plymouth, fizesse-nos o mesmo que fez a respeito elo. usu'r
]?aclor. O seu mil vezes r epetido principio ele não inteTferencia não é applicavel ú 
f~milia real, porquanto em 1820 clecltt.rou o mesmo ministerio que não se entre
metteria com as alterações ela fórma elo governo, comtanto qz~e se não offenclesse a 
9'eal família) porque a ser ultrajada. ou posta em perigo elle mandaria forças em 
seu soceorro . Em 1827, por occasião elos tumultos de Lisboa, o general inglez 
enviou •guarclas para segurança ela infanta regente. Em 1828, quando os patriotas 
l?_ortug·uezes quizeram oppor-se á usurpação do tyranno e g·uardar a corôa á legi
tnna soberana e a carta constitucional á nação, o mesmo general declarou que de
fenderia a pessoa ele D. Miguel e toda a familia real. Esta declaração empeceu 
á execução do plano mais justo e mais bem combinado. · 

Senelo, pois, estes os princípios annunciaclos pelo ministerio britrunnico, nach 
ntais queriam, os fieis defensores da rainha ele Portugal senão que elle os obser

.va~se para com a sua legitima soberana. Estabelecida a sua resiclencia na Ter
ceira e seguros os portuguezes ele que a pessoa .ele sua magestacle seria incolame, 
nenhuma duvida podia haver de que o resto que faltasse para a completa restau
ração ele seu thro:ç.o se faria, para assim dizer, por si prOJJrio: o tyranno caíri<t 
cl~pressa sobre as ruínas ele seu debil eclificio, e a nação seria salva. O conde de 
Vüla Flor acaba de mostrar ao mundo que os subclitos ela rainha sabem combater 
pela causa que clefenclem. AM agora faltava-lhes um capitão; sempre que o tive
ram levaram seus inimigos ele vencida. O éltbq~~q ele Wellington bem o sabe po1· ex
pe?·iencia pTopria. 

Temos toda a esperança em que sua magestacle o imperadOl.' elo Brazil de uma 
Vez se desenganará e cerrará os ouvidos a obscuros intrigantes, que, com sinis
tros e vergonhosos fins·, quizeram illudir a sua nobre franqueza e boa fé, repre
~entanclo-lhe inconvenientes que nunca podem tesnltar ela l1eroica resolução de de
fender e proteger os sagrados direitos ele s1.1a augusta filha, resolução que só a 
eUe c.ompete, e que tanto corresponcle ao caracter grande e decidido que toda a 
Europa n'elle reconhece. 
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Circular 

Intendencia geral ela policia da côi·te e reino.- Sendo mui provavel que n'essa. 
comarca appa.reça.m noticias desfiguradas e muito exageradas do que acaba. ele 
at;ontet:ler á e'Kpedi.çao mandada contra os ~·ebelcles acoutaclos na ilha 'l'ercena, 
pois os perversos e mal intencionados hr:o de querer, segundo o seu costume, per
suadir qtte houve da nossa parte um irreparavel prejuízo e talvez a destruição ela 
mesma expedição, quanclo esse acontecimento não foi com verdade mais do que 
ltm dos desastres assaz frequentes em qtuJ.lqHer guerra, sem que houvesse (a não. 
ser conte:tnplar a perda sempre. sensível, ainda que seja poüco numerosa, c1e sol
dados fieis e valorosos) prejuízo consideravel e muito menos irreparavel: cumpTe 
prevenir d'isto a v. m .cê para que, participando-o aos ministros d'essa comarca, 
procttrein energica e effieazinente obstar, como muito lhes recommenclo, á circu
lação ele t::tes noticias1 de~vanecendo-as com as vel'Cladeiras que deixo expost~s, 
e proced.eJ?.dO na coníorm1dade da ordern cl' esta intenclencia em data de 5 ele .J u
nho proximo passado contra os :;etts auctores ou propâgaclores, os qttaes se tor
nam muito criminosos pelofj sinisttos fins que levam em_ vista, e que mu]to con
vem e_vitar até para que se não altere a tran!i]_uillich1.cle e socego publico. 

Deus guarde a v . m.cê Lisboa, 9 ele setembro de 18.29. = Ant0'hio Ge?'mano 
da Veigc~. = Sr. dr . corregedor ela comarca rrle . .• 

Officio 

. . rn.mtl Sl'.-- Diffei'i até hoje a e:Xíjecli9ãO de D. Antonio de Mello, na 8S1Jerança d.e 
lhe poder enviar ao mesmo tempo as ordens necessa.rias para o embarque elo reg:l
mento n.0 18. Havendo, pois, recebi€lo as informações, de que ainda carecia, iboJ.e 
:mesmo escrevo ao sr . Oandielo José Xavier para que se incumba ele fa~er part1r 
para Saiht"Malo o navio Aclelina~ que se acha no Havre, e escrevo tambem ao sr. 
Tones Mangas, na conf®rmicbde elo qüe v. s . a verá pelas inclu:;as, cuja entxega lhe 
recommendo, e espero que v. s.a e as demais pessoas incumbidas n'esta ocea:sião 
ela execttção dtl;s orden_s ele st'ta magestade combinarão entre si as medidas nflces
sarias para süperar quanto antes, e sm;n HOvas referencias a Londres, qttaesqr-u:er 
cliffi<;:üldades que se possam apresentar. 

lVIr. Daupias verá a melhor maneira éle tii'àr o passaporte, que eleve ser para 
o Btazil. 

N' este instante recebo o seu officio de 7 do corrente, qt1e alguiu tanto me tran
qttillisa sobre as disposições im:rpecliatas elo go'\o-eruo francez . Em resposta aos 
quesitos que n'elle se contém devo dizer"lhe: L 0

, que declare ao príncipe de Po
lignnc a intenção de fazer saír os refugiados que se ach~m em França atntes d0 
:fim elo anno, ein prova do que vae já saír uin navio ou dois, em qtte se ha. 
ele embarcar a totalidade de um dos tlepositos, e, se poclér ser, uma: porção ele 
outro . · 

Nto póde cla.r"se gatantia pela no-ssa' parte ela .saácla do resto c1os depositosi 
mas tão :sómente affirm::tr que se fazem todas as diLigencias pacra se effeitum:; se 
està certeza ou declaração nã0 bastar, embora se mandem dispers-ar aq_Rel~es qne 
sobejatem, devendo ·v. s .a fazer as irrlâio;res diligencias em todo o caso, para que 
se nos d·ê tempo a embarcar ao ·menos todas as pragas ele pret que existem eJJl 
Frâ.nça; 2.0

, convi-tia summamente qtte o governo francez se prestasse a paga;l' 
desde logo os qttatro mezes de subsiél!ios l:\.0S indivíduos que embarca,rem, conM
tluando, poi'ém, 0 pagàlilile:âto successivo aos outros,- visto que se propílle fazel-0 até 
o fim do anfio} e Iio caso que isto possa conseguir-se> -v. s.a applim11:tia os fundos 
qüe l~1e ~o~sein pagos para sMisfâze1' os soldos atrazados que se estão a dever aos 
ditos mcliv1cluos. . 

Queira v . s.a, portanto) ditigit ttma nota ao p:tincipe 'de Polignac, dizendo-lhe 
em poucas palavras que se vae tratm? immedi:atamente ela partida dos depGsitos, 
e qüe se ped~ ao governo francez o matnGlâi' pagar Ms que pHi'tii:em 0s cquatro 
mezes de subsidio, que a-imla co'nta prestar-lhes, ~t medida qtte effeituarem o sen 
embatqtte. Convir-á que se expeçaiu quanto :antes as ordens necessarias aos pre-
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feitos dos departamentos, onde estão os clepositos, e {ts auctoriclacles em Saint
Maló para se não embaraçar o embarque. 

No caso que o governo francez exija alguma explicação sobre o destino cl'essa 
gente, cl everá v. s.a dizer que vae para o Brazil, porém nunca fazer uma tal de
claração por escripto, nem faze1-a ele palavra, se a poclér evitar. D everá tambem, 
no ~aso sómente ele ser o g·overno francez quem suscite a questão, dar até por 

. e~cr1pto a segurança ele que não levam armas, nem vão atacar territorio algum. 
xlllalmente, ~everá evitar com a maior cautela o dizer que se embarcam a~ praças 
. e pre~erenc1a {Ls outras, o que se consegue, dizendo sómente que vae embarcar 
a totq,hclacle . elo de1Josito ~le Fongeres, e logo em seguida se começará com o elo 
de Mayenne . 

Tenciono enviar brevemente outro navio para se ajuntar em Saint-Malo com F Adelin~t, n~ qual deverá r eservar-se a camara para a sr .a condessa ele Vi~a 

1
Ior. Av1saret a v. s .a quanto antes do numero ele gente que este segundo ~aviO 

evará, a fim ele se destinarem os logares : 1.0 , ao resto elo n .0 18; 2.0
1 ás melho

res praças ele pret elo s outros corpos; 3.0
, aos officiaes Ct\ia lista já lhe enviei. 

Para sua r egra o previno ele que a Adelina está arranjada para cento e no-
venta praç< s ele pret e vinte offiCiaes. • 

. Quando vir o príncipe de Polignac queira retribuir-lhe da minha parte os com
l)l'Imentos que me envi·a, e dizer-lhe que espero apresentar-lh'os brevemente em 
}Jes~oa ; pois estou com tençfio ele ir ver a minha mulher e família, se isso for ,com
patlvel com os meus arranjos. 

Deus guarde a v. s .a Lonch·es, 10 ele setembro de 1829.,- In.mo sr. Nt}llO Bar
b~sa ele FigLleireclo. = .il1cwqz~ez de Palmella. 

Circularl 

Titmo e ex.mo sr. - Pelo o:fficio que em 24 ele julho escrevi a v. ex. a e cuja 
expedição demorei até hoje, na esperança ele o poder acompanhar. ele algum es
clarecimento mais satisfactorio 1 :fica v. ex. a na intelligencia ela reclucçfio que s11a 
l:Uagestacle :fidelíssima se viu na necessidatle de faz er desde 1 de agosto cl 'este 
anuo em diante, nas despezas elo eorpo cliplomatico. V. ex . a eleve estar bem per
s~acliclo de que a interrupção elos pagamen tos é tão }Jenosa para o benigno cora
Ç~o ele sua magestacle, quanto sem duvida terá sido incommocla a v . ex. a Refle
ctrnclo, porém, que a mesma senhora se acha privada elas reucl as ela sua corôa, e na 
necessidacle ele applicar á clefeza da T erceira, e á sustentação ele um numero irn
n:enso de seus :fieis subditos expatriaclos e destituídos ele todos os meios de sub
Ststencia, os r ecursos irregulares e incertos qüe temos recebido ele seu augusto 
Pae, não poderá v. ex. a duvidar elas clifficulclades que se encontram para attencler 
a todos estes objectos, alguns elos quaes não admittem demora, nem modificação. 
O pagamento elo r esto ela divida qLte o governo elo Brazil contrahiu para com o 
de Portugal pela convenção ele 1825, se for e:ffeituaclo, como é d~ .esperar do 
empenho que deve tér o imperador do Brazil a favor ela causa lept1ma ele sua 
augusta :filha, habilitar-nos-ha para restrubelecer a r egulari.clacle ele todos os paga
llleutos, e o.l:fer ece·r meios para os maiores e mais felizes r esultados . Este impor
tante negocio, que em rasão elas cliscussões complicadas a que tem dado logar não 
Póde ainda r esolver-se, vae ser, segundo me per suado, favoravelmente decidido 
com a chegada ao Rio elo marquez de Barbacena, que se acha, pelo conhecimento 
que tem ela questão, no caso ele remover todas as cli.:fficulclacles . Até ao fim ele ele-

- zembro podemos esper;aii: a r esolução ele sua magestacle imperial, e entretanto é 
fi
1
orçoso sujeitar ás privações que resultam ele não haver os meios adequados ás 

c espezas . · 
De~1s guarde a v . ex.a Londres, 11 ele setembro ele 1829 .-In.mo e ex.mo 

sr · · . = JJ1cl!l'quez ele P ctlmella. 

Um mez depois ela victoria alcançada pelos constituci011aes na villw da Praia 
a Gazeta ele Lisboa publicou a pequena noticia que se lê na seguinte pagina. 

1 Dirigida ao corpo cliplomatico portuguez. 
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ttEsperando obter exactas informações sobre o revez que experimentou a ex
pedição enviada á ilha Terceira, nos temos abstido de fazer qualquer publicação 
a este respeito ; agora, pOTém, que bem instruidos podemos referir o caso sem re
ceio ele faltar á verdade, o passâmos a fazer. Sendo designado o dia 11 do mez 
proximo passado para se effeituar o desexnbarque na villa da Praia, a esquadra 
buscou aquelle pol'to, e tompendo o fogo de artilheria dos fortes pelas onze horas 
da manhã, foi correspondic1o pelo tlas embarcações de guerr a,· que durou com gran~e 
activiclade, consegüindo por fim fazer calar os fortes e baterias pelas quatro horas 
da tarde, · ficltnclo sómente ttma, qt1e, com grandes intervallos, fazia alg·uns tiros. 
Então pm•te da tropa passou para os bà.rcos; e tentou o desembarque protegido' 
pela ese1ma 'Pri:mnpho ·da Inveja e tres barcos artilhados, e apenas saltou em terra 
a primeira porçrio de tropa a léste do forte do Espírito Santo, soffi·eu um vivís
simo fogo dos entrincheiramentos e e:rtri:liencia proxiinà ao dito forte, que a fez re
t irat, não permittinclo o local que fizesse um ataque em força. A perda ela nossa 
parte é de quatrocentos setenta e tres homens entre mortos, feridos e extraviados, 
sendo este o maior numero. Lamentâmos a falta de vinte e ·seis officiaes de me
re<lilhehtti e valor. Não podemos calcülar a perc1a dos rebelde~, que comtudo não 
deve ser pequena pelo bem dirigido fogo qüe lhes fez a esquad.ra, dando mais de 
quatro mil tiros. As emba.rcações soffrera.h1 algum estrago, principalmente a nau 
e fragatà Diana, mas de facil reparo . PiHteceu conveniente não tentar por então 
um novo tlesei11barque1 para que, refoi't;Jnda a esquadra, fosse depois infallivel a 
destruição dos rebeldes n'aquelle ponto, e deixando bem gnarneciclas as demans 
ilhas dos Açores e perfeitamente bloqueada a Terceira, se recolheu a este porto 
de Lisboa o resto ela expedição l. . Tal é a franca e a verdadeiro. exposição d'este 
desagradavel acontecimento, mas que só merece uma justa indignação elos ver
dadeiros portuguezes e o desejo ele vingar a offensa feita aos seus honrados com
patriotas. o 

* 
Entretanto os ànimos não socegaram e os diplomatas pl'osegüiram na sua ar

clua empreza, 

Offi.cio 

Ill.mo e· t:lx .lllo S:)'. - Hontem ele tarde recebi por um co1'I'eio extraordinario hes
panhol chegãdo de Paris os officios para v. ex. a elo conde da Ponte, com recom
menclação de immediatamente os remetter para Lisboa. Á visüt ·d'este empenho 
não hesitei em mandar apromptar o correio José Peclro de Sousa pa1'a seguir 
n'aquella mesmü noite, e dítigi logo uin bill1ete ao ministro de estado, pa:m que 
desse ordem para darem os cavallos de posta ao sobredito correio, e antes de o 
expedir desejava eu ter uma conferencia com elle ministro, fosse á hora que 
mais lhe accommoclasse; . desgraçadamente Salmon tinha pela manhã chegaclo do 
Escurial, e não estava na secretaria, ele manelrà que foi impossível encontrai-o; 
á vista d'isto espetava que hoje me ínclicasse bota para me fallar, quando recebi o 
bilhete que aqui junto; em que me ínclica àmanhã ás düâs ela tarde; resolvi-me, por
tanto, a del'UOl'ar o cori'eio pata poºler informal' a v . ex.. a do que passar mt con:Eercncia. 

1Ylaclrid, 10 ele seteni.b1'0 de 1829, 

. ~gora, qü.e são quati·o hoi'as da tarci.e, chego da confetehcià que tive com o 
mn11stro ele estado Salmon. 

Comecei por ll1e fazer ~eitur:.u ela copia integi'al elo despacho ele' v. ex.a n. 0 173, 
e~tregando-.lhe ao mesmo tempo tambem a· copia das 111inha.s creélenciaes, e pe
clmdo-lhe cha e hota para ter a honra ele fazer entreg~ na fórma usual do original 

. 1 Os ?avios procedentes d!f ilha de S. Miguel e entrados no porto de Lisboa durante a prí
meu·~ qumz·ena de ~étel:nbro for~ : em 6, fragata Amazona; ein 7, brigues T?·eze dt; iVlaio e 
Glona, chan:ua_JJtfaza Ca?·dogo, hrates .Born Despacho e S'anta Anna; em 8, escuna Bom Jesus, 
charruas P?·tnrnpe Real ~ Galatéa , hrate Divina P?·ot,iclencia; em 9, corveta P?·inceza H.eal, 
cb?-rruas Pnnc-eza. da F}e~rc~ e O?·estes ,· ~m 10, brigqe-escuna Cm·mo e Almas; em 11, frag!l'tl~ 
Dzana, esc,ttua Wzne, hrates. Gleane?·, Lu~za e BTeton, os quatro tütimos apresados na Terceu·a. 
Esta nota e confornre ao i"egrsto da barra1 que diverge de oütl:0s documentos s·obre a classinca· 
ção ele alguns vasos de guel:ra. ' · 
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a sua magestH.de ca,tholica.; a istÓ me respondeu o ministro, que não estava ainda 
anctorisaclo para me indicar qua.nclo smt magestacle me podia r eceber como minis
•tro plenipotenciario de el~rei D . :Migttel, 1ntl.s que lhe passasse hoje mesmo uma 
nota verbal, remettemlo-lhe a copia ela creclencjal, para elle {unanha apresentar 
em conselho ele mihistros, e qtle a sua opinião sobre este assumpto era que se 
l'~_?ebesse a copia ela crecleucial, r espondendo-se á nota, que quando íos~e occa
Slao sua magestaele cathcüica determinaria ott indicaria o clia para o recebimento ; 
este é o voto 'ele SaJmoh, que dará ámauhã no conselho ele ministros; em despa
chando este correio, vou formar a nota ptlira a remetter esta noite. 

Isto deu occasião para entrarmos em materia, e poder fazer -lhe algumas re
flexões; que me admirava que vendo o contexto ela acta elo conselho de ministros 
ele sua magestade catholica, e a r esolução definitiva cl' este soberano, necessitasse 
de esperar uma. resposta do outro gabinete para faz er executar uma r esoluçf(o já 
tomada, fundada no interesse que resulta ás duas monarchias; ao que me r espon
deu Salmon, q tle tendo .sempre este governo .ido ele accordo com o de Saint-J ames 
n'esta importante negociação, não era justo separar-se agora, quando julgava es
tarem todos accordes no reconhecimento, e que não se admiraria que de um mo
mento a outro chegas se aqui uma resposta ela Inglaterra conc1escenclenc1o com os 
no.ssos çlesejos. Se assim acontecer, eu não demorarei um só momento esta agra
davel noticia, expedindo a v. ex. a um correio extraorclinario. 

Comtuclo não posso cleixa.r, em cumprimento do meu dever, de dizer a v. ex. a 
que, sem embarg·o cl'este governo fazer todas as diligencias possíveis com as mais 
potencias para o r econhecimento, asseguranclo-me mesmo que serão os primeiros, 
e que até o farão no corrente cl'este mez, persuado-me que g-anha ria tempo .com 
boas palavras e promessas lisonj eiras até que chegue o paquete ele Inglaterra. 
Este assumpto é ele tal graviclacle que, qualquer novidade que haj a, ou cl'aqui ou 
de fóra, logo communicarei a v . ex.a 

Deus g·uarde a v. ex. a Madrid, 11 ele setembro ele 1829. - Ill."'0 e ex. mo sr. vis
conde de Sa,ntaTem. = Cmule dct F'igtbei?·a. 

P . S .-Acabo ele saber que a senhora princeza D . Maria Thereza contim~a 
ainda incommodada e ele cama1 e é o motivo ]JOr que hoj e não escreve a seu au
g;usto irmão. 

O.f'ficio · 

(N .0 140 J'cscrvado) 

Ill."' 0 e ex. mo sr.-Tendo-se-me participado ele Londres qué o marquez ele Pal
U:.ella. tencionava mandar pam a ilha Terceira os soldados pm·tuguezes elos depo
Sitas de Laval e Saint-Malo, julguei communical-o ao priucipe ele Polignac. 

O príncipe disse ao conde de Ofalia, que, parra tirar toda a icléa de um corpo 
milita'!:' dos refug

1
iaclos, a sua iu specção ia ser dada ao ministerio elo interior, não 

clepenclenclo elles, como até agora, do ministro ela guerra . · 
Em consequencia elo mau resnlt:i.clo ela primeira tentativa elas nossas forças 

contra a T erceira, e poclenelo receiar-se a partida elos refugiados cl 'es te paiz para 
aJquella ilha, julguei dever saber se o governo frarncez se opporia ou não á sua 
saída, e nã.o tenclo podido encontrar o príncipe de Polignac1 pedi ao embaixador 
de Hespanha houvesse ele lhe fallar sobre este objecto, o que elle fez. O príncipe 
respondeu-lhe que se não consentiria na partida elos refugiados, mas no caso cl'elles. 
saír em ele França e escolherem ir para o Brazil, o governo francez os faria acom
panhar de navios ele guerra. Podendo as noticias publicadas pelos j ornaes sobre 
? ataque contra a T erceira produzi!~ mau effeito nas cliffer entes côrtes ela Europa, 
Julguei dever participar a todos os nossos ministros a vel·clade elo acontecido, a . 
fim cl'elles poderem desmentir as noticias elos papeis publicos. 

Cons.ta-me que o princip.e de. Lieven, embaixacloT da Rnssia em Londres, se 
ac~1a muito ligado com o marquez de Palmella e contra nós; participei-o aqui ao 
Pnncipe de Polignac e ao nosso ministro na Russia, Raphael da Cruz Guerreiro, 
para obrar em 'consequencia . . 

Deus guarde a v. ex. a Paris, 11 de setembro ele 1829. - IU. mo e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. = C'oncte da Ponte. 
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Sentença 

Visto n'esta cidade e sala das sessões o processo verbal do r éu José Joaqttirn, 
solJado de cacadores n. 0 5, auto ~ corpo de delido, summario de testenumhas e 
interrogatorios' do réu, foi unanimemente decídielo que o réu, pelo facto. de deser
ç[io para os rebeldes, por ter andaelo com elles, acompanhando-os em chversos fn
ctos de rebelliões praticaclas contra a legit imidade e soberania de sua magesta~le, 
e por ter ultimamente fug·ido d'esta ilha para fóra elos estados de sua magestaele, 
está incurso nas penas comminaclas na ordenação do livro v, titulo vr, §§ 3.0

1 5.0 

e 9. 0
1 e alvará ele G de setembro ele 1765, § 7. 0 , os ·quaes dizem : 

« § 3. 0 Em tempo ele guerra se alguem se fosse para os inimigos elo rei, para 
fazer guerra aos logares de seus reinos; 

<c5.'1 Se alguemfizesse conselho e confederação contra o rei e seu estado, outra
tasse de se levantar contra elle, ou para isso se desse ajuda, conselho ou fuvm:; 

<c§ 9.0 Em todos estes casos e cada um d'elles é propriamente commettido o cri
me ele lesa-magestacle e havido por traidor o que o commetter, e sendo o commet
tedor convencido por cada um d'elles será condemnaclo a que morra morte natnral 
e cruelmente; · 

«§ 7. 0 do alvará.. Sendo tanto mais abominavel e indigno ele percUto o delicto elos 
que, esquecidos elo que elevem a seu r ei e senhor natural, e á patria em que naBce
ram, desertam das minhas tropas para fóra do r eino; e havendo j á sido este clelicto 
acautelado com a pena de morte nattU'al pelas ditas orclenações de 20 ele feverei.ro 
de 1708 e pelos ditos novos r egulamentos, mando que a dita pena se execute irremrs
sivelmente, ou a deserção seja para fóra do r eino em .tempo ele paz ou no de guerra.» 

E mandam, portanto, que a pena de morte seja applicaéLa ao réu. 
Angra, aos 12 ele setembro ele 1829.-Eu, Francisco ele Magalhães Coutinho, 

auditor, o escrevi e assignei. = D. BaJ•tholome'l..t Salaza?· 111oscoso) tenente coronel 
e presidente.= Cctetano José ela Fonseca) capitão elo r egimento provisorio de in
fanteria= H.ypoZito Cass·iano de Paiva, capitão elo r egimento n .0 20 = Antonio Ca1'
neÍ?'O de Sá Ba~·bosct) tenente elo r egimento provisorio ele infanteria = Antonio de 
Alnwidct Rodctdo) tenente elo regimento provisorio de infanteria=Agostinho ela 
Costa Monteiro) ten0nte elo regimento provisorio ele infanteria. 

Portaria! 

A lei inexoravel, punindo na pessoa elo réu sentenciado José Joac1uim, desertor 
elo batalhão ele caçadores n .0 5 e unido outr'ora ao bando ele salteadores guerri
lhas que infestaram o centro el'esta ilha, vexando e desinquietando os paci.íicos e 
simplices habitantes dos campos, o tem conclemnaclo a soffrer a pena de morte, 
que deve n'elle executar-se no fim do praso ele t1·es dias, contaelos elo dia 18 do 
corrente, em que foi intimada ao réu a sentença. 

Sendo, porém, este réu o primeiro em quem recáe a referida pena depois elo 
glorioso e prospero successo elo dia 11 ele agosto, no qnal o sangue ele tantos re
beleles derramaelo nà peleja e a humiliação ele seus chefes tao altamente satisfez 
a justiça divina e humana, e sendo a clemencia e a piedade os caracteres elistin
ctivos de um governo, não só legitimo, mas paternal e verdadeiramente humano e 
doce, estranho não só a todo o rancor e crueza, mas opposto a toda a severidade 
que não é imperiosamente exigida pela commum segurança; fallando, outrosim, a 
favor do mesmo réu sentenciaclo o comportamento que no meio de seu horrível 
attentaclo teve pam com os militares presos pelos guerrilhas no lagar elos Discou
tos, nas desordens occorriclas nos Hltimos mezes do anno proximo passado : hei 
por bem, em nome ele sua magestacle a rainha, e conformando-me com as piedo
sas e paternaes instrucções que ela mesma senhora recebi ao partir para este go
verno, perdoar ao réu José Joaquim, .desertor elo batalhão de caçadores n .0 5, a 
pena ultima, a que se acha condemnaclo, commutando-a na immecliata, que cum
prirá com prisão rigorosa, até que possa ter effeifo o seu transpórte ao logar do 
degredo a que fica conclemnaclo. . · 

1 Preterim.os a ordem c?ronologica para ficar em seguida á sentença . . 
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O co11onel comrrianclante cb força armada, e todas e quaesquer auctoriclacles a 
quem competir a intelligencia e execução ela presente, o tenham assim entendido 
e o façam executar. Palacio elo governo em Angra, 19 ele setembro ele 1829. = 
C' onde ele V:illr:t J?lm·. 

. Apesar elas expressas ~rclens elo commandante em chefe ela esquadra _migue
hs:ta, para que alguns navios mantivessem rigoroso bloqueio nas aguas ela Ter
c~n·a, houve pouca attenção n'aquelle serviço ou talvez mesmo as r espectivas guar
~tções, presencianclo a g1'ancle derrota elas forç~Ls expeclicionarias, considerassem 
mfructiferos qua.esquer esforços ela sna parte. O certo é que tres embarcações 
mercantes pocleram saír a salvo ele Angra, e furtar-se á vigilancia dos vasos de 
gtterra, facto e:s:probaJo severamente por José Joaquim da Rosa Coelho na cor
responclencia seguint , e que termina com os interrogatorios feitos a tres incliviehws 
cl_0 partido absolntista recemchegaclos ela ilha onde tremnhwa a bandeira constitu
cwnal. 

Oflicio 

ln.mo e ex.mo sr. - Com o maior desgosto participo a v. cx..a que saíram de 
Angra tres das embarcações que ali se achavam 2 porém aproveitaram as noites 
csctu-as e de neblinas parn o . fazerem, pois que ele dia não o podiam conseguir 
sem serem vistas por mim, pois que desde que vim para este serviço t enho-me 
eonservaclo o mais perto possível elo porto, . e mesmo de noite tenho navegaelo 
mui proximo> quasi sempi'e a descobrir luzes ela cidade e vendo bem a terra, 
distinguindo o Monte Brazil e o ilhél.1 elas Cabras; acloptei conseTVar-me sempre 
a barlavento do porto pm·a assim poder estar mais prompto para caçar as em
barcações que tentassem saír ou entrar, mas com todos os esforços qúe tenho 
feito não o pude evitar, e conheço que é imposs.ivel clescobrir uma pequena em
barcação que em noite ele escuro na'\1egue mui proxima á costa, pois que muitas 
vezes aconteceu querer saber aoncle estava a esmtna T?'Útmplw ela Invqja~ não 
vendo o seu vulto; sabendo, comtuclo, pl1ra onde clomorava, Ützia uma tijelinha 
e via tb vezes que estava mui proxima; ora cl'aqui concluo que menos se verão 
aquellas que vrto projectadas na terra. 

Em o dia 27 ele agosto appareceu aqui a fragata Diana~ fazendo-me signal ·ae 
passar á, falla, o que executei; mandou um escaler a bordo, e officiou-me que tinha 
ordem ele v. ex.u para dar aos navios cl'este bloqueio os mantimentos que podesse; 
em consequencia elo que me deu· clez dias e nove pipas de agua, assim como duas 
peças ele cabo, uma ele lona e outra ele brim, que precisavu . 

Em o dia 30 de agosto, estando bem perto elo Monte Brazil e a barlavento 
cl'elle com vento sudoeste, escm·o e ele aguaceiros, navegando eu no bordo elo mar 
em gaveas para menos me desviar ela terra, deram-me parte ele uma embarcação 
por barlavento ela proa e ~Ls clnas horas da tarele a avistei debaixo; conheci que 
era uma chalupa que navegava ~í bolina, amuracla por bombordo, que estava muito 
a barlavento, pois só The -via meio panno; :liz signal á escuna que se achava a meu 
sotavento em curta distancia, para lhe dar caça, porém, vendo que ella não au
g~entava nada para barlavento, e vendo que a chalupa cada vez ía ficando mais 
distante, fiz-lhe. signal ele larg·a.r a caça; houveram intervallos em que a não via 
por causa ele aguaceiros, e por isso virei na t erra ás tres horas, aproanclo ao Monte 
Brazil; ás quatro horas e meiH tornei-a a elescobrir e vi que ella vinha em cheio, 
prolongando a costa de S. Matheus; logo fiz toda a força ele véla direito ao Monte 
J:?razil, fazendo toda a diligencia para lhe evitar a passagem ali.; fui-lhe ·fazendo 
bros ele baht, porém já enüto se tinha chamado o vento ao noroeste, e ella;, aju
dada; pela maré que ia en:tão para éste, trazia uma velocidade tal, que apesar que 
as balas já l):10 chegavam mui perto, comtudo ella bem elepressa se poz a coberto 
da cortina elo Monte Bra.zil e clesgraçaclarnente não pude evitar a entraela, e vi 
en~rto .que era ingleza, pois logo que estava debaixo da bateria içou aquella ban
clena; com tudo, continuei a dar-lhe caça até á distancia ele tiro ele mosquete cl~ 
Monte Brazil, e vendo que nada podia fazer: virei no mar; na mesma occasião Vl 

que se achava só no porto uma esclma, tendo ao pôr elo sol elo dia antecedente 
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visto clt1as; essa noite foi · uma das que me conservei pertissimo de teri·a, c com~ 
tudo não pucle v€lr embarcação alguma. 

T enho a bordo vinte e quatro Jias ele mantimentos, porém cl'estes devem-se 
aos ran~.:hos seccos, g'eneros que produz-em clez er,~e is dias para todas as praças, que, 
antevenclo a grande clifficulclacle q ne ha ele os fa.zer por estas ilhas, os teuho rnan
claclo c:mservar no s paioes ]Jara a. todo o tempo serem pagos ás respectivas praças 
a quem se elevem, vindo verdadeiramente a haver a bordo pertencente á real fa
zencl~L oito dias, pois que os clezeseis se elevem, e ha agua para vinte dias, regu-
lacla a 2 canaclas por praça. • 

Deus guarde a v. ex.a muitos annos. Borclo ela corveta U1·cmia) á vela, 10 ele 
setembro de 1829 ·. ~ Ill. mo e · ex.'" 0 sr. José J oaqHim ela Rosa Ooelh_o, · chefe ele es
quadra, commanclante em chefe . = Sebastião Antonio Pegado) capitfio tenente e 
commanclante. 

Officio 

Em ~·esposta ao seu o:fficio, q11e acabo ele :receber , cttmpre-me dizer que nada 
me aclmuo que saíssem as tres embarcações que estavam ancoradas em Angra, 
e entrasse outra no dia 30 ele agosto . Sei bem como og navios que têem sido en
carregaclos cl'este bloqueio o têem feito; e quando na minha presença nada apro
veitava o exemplo ela nau, nem as r epetidas aclvertencias dadas, já por signaes, 
já por escripta, para que cada ltm se conservasse no logar que lhe estava deter
minado, e proximo da terra, que poderei julgar aconteceria na minha ausencia. A 
prova a tenho n' este momento ; ha tres dias que e~1tou á vista da ilha Terceira e 
não só não encontrei algtlm no seu logar, como qne ainct.a s~ não reuniram todos, 
nem sei cl'elles . 

É bem para admirar que, emquanto a nau (navio o mais improprio par~ este 
serviço) esteve só no bloqueio, se não atrevessem a sa:ir as embarcações que esta
vam em Angra, e só o :fizessem quando deixei encarregada a guarcla cl'·este porto 
a cinco embarcações ele guerra, toclas elJas mais proprias para se esperar que fi
zessem o que é incompatível a uma nau ele linha; mas vejo com desgosto que c~e
balde me esfoiço para bem servir el-rei, e restaurar quanto for possível o crecl1to 
que em outro tempo mer eceu a marinha portugneza, por isso que parece todos se 
esfOTÇam para tornar inuteis as minhas fadigas e diligencias, sem lhes importar o 
enorme peso ela vergonha que sobre elles recáe. · · 

A traição ele uns, a cobardia e fraqueza ele outros, que faziam a maior parte 
ela tropa expeclicionaria à ilha Terceira., deram aos rebeldes, que ora occupaUl 
aquella ilha, no cl ia 11 elo passado, um dia ele gloria. Pelo contrario, a marinha 
portugueza se conduziu ele tal fórma, que aquelles mesmos que agora em descanso 
buscam pretextos para se desculpar, não se atrevem a manchai-a e procligalisaJil· 
lhe os bem merecidos elogios de valor; .mas ele que serve a um chefe esta UlO
mentanea satisfação, observando q tle posteriormente esta mesma corporação, que ~e
bai:co elo maior perigo e no ca:lor ela mais encaruiçacla batalha se fez digna da mm~r 
estima, procura agora com o que lhe é mais facil, e que sem perigo depende mms 
de activi.clade que ele valor, den egrir e esquecer o que ha menos ele mn mez ganhou? 

Logo que v. m .cê tiver recebido o mantimento que d'esta nau se lhe está r?
mettenclo,, dirija-se á ilha Graciosa, e faç~L r emetter ao g·overnaelor cl'ella o offi:mo 
que vae JLmto, receba alí 4 :570 carnadas ele vinho, depois elo que ir~'L ao Fatal, 
ao:?-cle completará a sua a,guacla e pedirá o tabaco, sabão e sebo que precisa pa.ra 
clors mezes, voltanclo immecliatamente para 0 bloqueio ela ilha T erceira a encorpo
rar-se com esta nau. 

Deus guarde a Y . m.ca Borclo ela nau D . João VI {t véla 10 de setembro de 
1,829 . =J~:,é Joaq_ui~1 clct Rosct Coelh_o-., chefe ele esquacl/a, comm'anclant·c em .chefe.
Sr. Sebastrao Antomo Pegaclo, caprtao tenente, commandante. 

Oflicio 

Ill.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra de participar a v. ex.a que os navios cl'este 
cruzeiro têem-sc conservacl0 sempre nos seus

1
deviclos log·ares, com a cliffcrença ele 
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duas vezes, uma por causr. de uma trovoada do su-sudoeste e sueloeste na noite 
de 3 d'este mez, que nos dist~mciou a toelos, ele mm1eira que só no clia 5 podémos 
estabelecer-nos nos nossos lagares, e outra no dia ele hontem 9, por vento oeste rijo 
na noite ele 8, e elepois calmas, á excepção elo bergantim Infante, que está no seu 
logar; n~o tem haviclo embarcação alguma que tente a entrada dos portos, á ex
celJÇão de uma chalupa no dia 31, que, por mais diligencias ela corveta U1·w2ia e 
escuna T1·ittm!Plw ela Invçja, não foi possível evitar, assim como a saída de duas 
pequenas embarcações a favor elas noites escuras e tempos el e cerração, que bas
tantes tem havielo; no · dia 17 passou a charrua P1·incipe para S. J'11iguel, vinda 
d~ Graciosa; ·em o dia 2<1, ás cinco horas ela tarde, chegou o b ergantim PToviclen
c~a, e em conseqttencia ela ordem ele v . ex . a passei logo a manclal-o para o lagar 
da corveta P1·inceza Real, e esta para S. Miguel, que partiu n 'essa noite; no dia 
28 chegou um hiate ele Lisboa, commanclado pelo segundo tenente L eote,. com 
mantimentos, o qual r emetti logo para S. Miguel; t êem-se conservado em vista 
d'estes navios dois brig·ues-escúnas americànos, fazendo a pesca elas .baleias e .a· 
qllem já se intimou elo bloqueio ela ilha, e que elles não t êem tentado interrom
per. Agora é elo meu cl ever levar á presença ele v . ex ." o estado cl'esta fragata: 
te:m mantimentos para vinte e tres dias e agna para vinte, tem muita falta ele so
bresalentcs, e preciso, quanto antes, linha ele barca, que não tenho nenhuma, sendo 
de muita attenção a falta ele fato, que tenho a guamiç[io sem ter que vestir; não 
ha nenhumas dietas, ele maneira que os doentes estão comendo arroz temperado 
com azeite, e nem bolacha já ha ; tenho fulitita falta ele remeclios elos JUais priuci
paes, e a resp eito de trem .ele guerra to:rno a r epetir o que já participei a v . ex . a, 
que apenas tenho vinte tiros }JOr peça, e para t er estes foi preciso fazer ele quatro
cento.s cartuchos ele caronacla duzentos ele peça, pois cl' este primeiro calib:re pou
cos se têem gasto, assim como ha muita falta ele sobresalentes ele artilheria, como 
rodas e outros utensílios, que todos se gastaram no dia 11; existe a meu bordo 
um soldado ela escuna, que recebi por se achar doente. Nada ma.is por ora tenho 
a participar a v. ex.a 

D eus gLtarcle a v . ex:. a Bordo da fragata Pm·ola, em 10 ele setembro de 1829.
lU.mo e ex."'0 sr. José Joaquim. ela Rosa Coelho, chefe ele esquadra e commanclante 
em chefe. = João Pecl1·o Nolctsco clct Cwdw, capitão ele fragata, commanclante. 

Officio 

. Acabo ele ler o officio que v . s.a me dirige, no q~tal me pa.rticipa que os na- ·, 
'Vlos que deixei no cruzeiro se têem conservado sempre nos seus devidos lagares, 
o que me deixa no maior embaraço sem saber a que attribua as enormes faltas 
CJ.lle· n' elle houveram; e se todos estiveram nos seus lagar es, como me assevera, 
segue-si!; então que sua magestacle. não . pócle contar com os navios que t em clesti
na:lo para o mais importante serviço, que convem fazer para outra causa que não 
seJa faz er com elles uma enorme clespeza sem esperança el e conseguir fructo algum. 

Não são duas as embarcações que saíram ele Angra, mas sim tres (tantas quan
tas lá es tavam) e se mais houvessem mais saíriam, visto que os commanclantes 
dos. navios portuguezes t êem assentaclo que para bloquear um porto basta estar 
á Ylsta cl'elle, ainda que s ~ja na distancia ele 20 leguas, se ele tanto for l)Ossivel 
Yer a terra anele existe o tal porto. . 

rrenho cl'isto a longa experi encia que, emquanto aqui estive, nem o exemplo ela 
nau, .nem as repetidas correcções claclas por signaes e por escripto, poeleram con
segmr que os navios estjvessem na conveniente elistancia ela terra, muito facilme 
~ca . suppor agora o que seria na minha ausencia. Ha tres dias que che.g;uei á vista 
. a Ilha Terceira. Não achei um só no seu lagar, e o mgis é que me foi preciso 
~fastar ela terra 4 p~ra 5 leguas para avistar hontem a corveta Urania muito a • 
d~te ela ponta ela· Malmerencla, e ainda mais a fútgata P er·ola, que só agora, meio 
Ia, .se r eune ; é maior a distancia ela escuna T1"ÍU111!}JhO clct Inve}c~_. e os doi s ber

g·ant~ns qtte ha no bloqueio ainda os não vi. 
E bem para aclnúrar que, emquanto a nau esteve só no bloqueio, não obstanté 

que pela sua gra.ncleza é o navio menos proprio para o fazer, n?Lo se atrevessem 
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a sair as embarcações que estavam om Angra., c qne o fiz essem quando deixei 
aquelle por to guardarlo por cinco embaTcações de gTLerra; todas elegíveis para um 
tal serviço, confiadas ao c~mman:lo de v . s ."; mas vejo com cle_sgosto que _clebal€1.e 
me esforço para bem serva· el-ret, e restaurar quanto for posSivel o percluclo cre
dito, rme outr'ora teve a marinha porhtgneza, por isso que pal!ece toclos .se esfor
çam p~ra tornar inu.teis as minhas fad.ig,as e clilig·encias, sem lhes importar o enorme 
peso da vergonha qne sobre todos r ecae . ' . 

A traição, cobardia e fraqueza da maior parte ela tropa expeclícíonaria á Ilha 
T erceira deram aos r ebeldes , que ora occnpam aquclla ilha, no dia 11 elo passac16, 
um dia de gloria. P elo contrario, a marinha portugt1eza se conduziu . de tal fórma, 
que aquelles mesmos que agora em descanso cogitam pretextos qt1e os desculpem, 
não se atrevem a manchal-a e procligalisam-lhe os bem merecidos elog·ios; mas 
de que serve a um chefe esta momentanea satisfação, observánclo posteriorrnen~e 
esta inesma corporação que debaixo elo maiOl' perigo, e no calor ela mai s encarn;- . 
_çacla batal4a se fez digna ela maior estima, procura agora com o que lhe é rnms 
fa;eil, e que sem perigo só depende ele actividacle e nacla de valor, denegrir e es- ·· 
quecer o que ha menos de um mez ganhou? 

Logo que v. ~ - a. tenha recebido os mantimentos, que ora se lhe estão enviando 
d'esta nau, vá es tabelecer, o cruzeiro cl'essa fragata entre a ponta da Mina e a ' 
villa ela Praia, observando sempre aquelle a.ncoraclouro, com otltra; embarcação 
que para o mesmo lagar tenho destinado . 

Quanclo se encorporar a corveta Untnla, que agora mando em diligencia.c, ~lo
terminarei o pol).to aonde essa fl'agata deverá ir ·buscar vinho e fazer aguada. 

Deus guarde a v . s.a B01·clo da nau D . João VI, á véla, 10 ele setembro ele 
1829 . = José Joaqt~im ela Rosa Coelho, chefe df:l esquadra, commandaute em chefe.
Sr. Joaó Pedro Nolasco da Cunha, capit~o de fragata, commandante. 

Oflicio 

Ill. mo e ex. mo sr . - T enhu a honra de partfci par a v. ex. n que no dia 1 O do 
preséute mez, pelas dez horas da mrunhã, cleu a vigla parte de uma embarcação 
a barlavento proximo da terra e ao norte ela villa da Pra-ia; fiz tuda a força ele 
véb para me approximar a ella., e quando estava mais proximo, vi que era n!ll 
barco ele pesca e traziamma bancleira bmnca içada ; atracou a bordo ús onze horas 
e meia, trazendo sete pessoas de guarnição elo barco c mais o morgado J oaquim 
ele Almeida 'ravares elo Ca.uto, mn alferes ele infanteria n .0 1, Lui21 Ferreira So
bral, e um estudante Ecluanlo ela Cunha, os quaes vin,hmn fuginclo aos rebelde~ · 
O morgado Almeida tem empenho de fallar a v. e:x;:.a E q1.1anto se me o:ffeTece di-
zer a v. ex.a, a quem . 

Deur; guarde nmitos annos. Bordo elo bergantim lnjcLnte D. Sebastlão,•á véla, 
13 de setembro ele 18.29. -.U1. 1110 e ex.1110 s:r. José Joaquim ela llosa Coelho, chefe 
ele esquadra e commandante em chefe, -::José ela Costa Ooi~to, prim~iro tenente, 
commandante. . 

Orden~ 

, Havendo chegado hontcm a bo!•clo el'esta nau, emigrados ela ilha Terceira, o . 
morgado Joaqui1n ele Almeida 'ra.vm•es elo Cauto, o alferes ele infantei'ia n .0 l que 
serve de quartel mestre cl 'este co:~.'po Luiz F erreira Sobral e o estudante Eclua.rclo 
ela Cuuha:5ue,n 'um barco de terra se passamm para bordo do bel•gantim }njante 
D . Sebast~ao: ordeno que sejam interro mados elos motivos por que emía>raram e se 
colha d'elles qual é o esta.d~ ela ilha, es~Jirito das forças qllle OI'& a occ~pam, qual 
a derrota 9-ue so:lfrer~m na acção qlle teve lagar no dia 11 elo mel'J pass~tclo N°. 

, porto da VIDa da Pra1a, e finalmente tudo quanto fof utU pa1•a fazer subir á r ea!l 
presença de su~ ~age~tacle fi~elissima pelo seu m.iuisterio da marinha. 

Para ~s~a ~l l~J genc1aN noJ<new o SJJ. capitão tenente Augusto José ele Carvalho, 
para pres 1dn· a mclaga.çn.,o que eleve fazer e escPever o esori.v~o cl'esta nau. 

Bordo ela 11au D. J oão V.Z:, á véla, 14 ele setemb110 ele 1829. = José JoaqMim da 
Rosct Coelho~ chefe ele esquadra, commandante em chefe . . 
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Auto 

Anno do nascimento de Nosso Senhor J esus Christo, aos .14 dias elo mez de 
setembro de 1829, a bordo ela nau D. João VI~ ele que é commandante o capiUio 
de frag.ata José Gregorio Pegado, e onde está arvorada a insigni~ do chefe de 
es9.uaclra, commanchunte em chefe ela elos Açores, José Joaquim ela Rosa Coelho, 
f1.n chamado á camara d' ella., e na presença do capitrio tenente; official do ele talhe 
Augusto José ele Carvalho, e de mim escrivão, me foi dado pelo r eferido chefe um 
officio, que lhe clirigiu o primeiro ten~?ntc do mar José da Costa Couto, commandante 
elo bergantim D . Sebastião~ e uma ordem do r eferido chefe ele esquadra para pro
ceder ás indagações que n'ella se referem, ficando a.ppensos ao auto a que v_ou pro
ceder, como partes integrantes d'elle, estes dois documentos . - E eu, F'ilippe José 
clct Silva Lanclal~ escrivão elo numero ele fi.-agatas e da dita nau, o escr evi e assiguei. 
. Primeiro interrogatorio. - J oaqu:im ele Almeida Tavares elo Canto, natural ela 
1lha T erceira, que vive elos seus bens e. na dita ilha são vinculados, disse : que 
tendo estado occulto na ilha Terceira ha quatorze mezes, depois que se frustra
ram toclas as tentativas que fez com gente armada no começo ela r evolução para 
a fazer succnmbir, procurou ele novo no dia 12 de agosto immediato àquelle em 
que teve logar a acção da esquadra no poi·to ela villa da Praia, convocar alguma 
gente para }Jerseguir a facção r ebelde, ignora.nclo, pela clistancia em que estava 
occulto, qual tinha sido o r ésultado da acção, e persuaclido que ella tinha sido fa
voravel á causa ele el-r ei nosso senhor; mas sabenclo que ella tinha sido clesfavo
ravel pelas medidas que o governo tomou contra elle, confisca.nclo-lhe os seus bens, 
apprehend?nclo-ll1e gados e pesquizanclo ele novo aonde o encontrariam, resolveu 
escapar para bordo de um do s navios do bloqueio, saínclo por um ponto ela ilha 
por onde fosse mais occulto, o que conseg·Lüu no clia 10 de setembro, com intenção 
de comnmnicar o resultaclo da acção, a perda que tiveram em gente e estrag·o que 
soffreu a fortifieação, os reparos e augmentos que já n 'ella fizeram e indicar um 
ponto occulto, que a necessidade de escapar lhe fez agora descobrir, por onde se 
Mreve a introcluzúr mna mui avultada' porção de tropa ele caçadores e infante~'ia, na 
occasião em que por dois, 011 mais pontos da ilha, se façam ataques, ainda que 
falsos, com tanto que produzam a · divisão da força que está em terra ; quanto . á 
perda que tiveram em gente, diz que é voz constll.nte terem perdiclo um conside
ravel numero, especialmente elos voluntar.ios, o que acredita com fundamento, por 
ter encarregado a sua mulher que indagasse ele uma sua amiga, em casa ele quem 
est{L aboletado um voluntario que esteve na acção, quanta seria a gente que tinha 
perqido, e soube por esta que elle clisse ser muita, .incl'usive dois irmãos seus. 
Q1.1anto ao estado elas fortificações, que tamb em é voz constante .que os fortes fi
caram clestrniclds com os merlões em terra, mas que no dia 13 obrigaram o povo 
a fazer íachinas com que os principiaram a r eparar, .e que j á estão compostos ele 
~O,Yo, t endo augmentado a força d'elles com mais quatro peças e cuiclado em for
tdicarr m1üto S . JYhtheus e a bahia da Sarga ; e mais não disse e assignou.-Au
gusto J osé de Ccwvallw~ capitão tenente = Joaqw:m ele A lmeida Tava?·es do Canto. 

Segundo interrogatorio. -Luiz Ferreira. Sobral, alferes ele infa.nteria n. 0 ] , que 
serye ele quartel mestre elo mesmo corpo, disse : que no clia 11 ele agosto saltou 
e~ _terra, no ponto determinado para o ataque, com a ·primeira companhia de fu- • 
züerros, e. vendo que era accessivel a subida do Facho, aonde está o telegrapho, 
chamou soldados qLle o acompanhavam para o seguir, o que só fiz eram um porta
bancleira de n . 0 20, dois soldaclos ela brigada r eal ela marinha ela guam ição ela 
fragata Pe1·ola e um marinheiro cl 'esta na,u. E sendo descoberto pela vigia elo te-
~grapho, qne deu aviso a alguma gente que ali estava perto elo corpo ~los volun

rtos, em numero pouco mais ou menos ele vinte e quatro a trinta homens, estes se 
approxim.aram e lhe' fizeram algnm fogo, elo quaJ. escapou com o dito porta-ban
cl~Ira, soldados da brigada e marinheiro; como, porém, continuasse o fogo impe
diu que fo sse seguido ele mais -tropa, e venclo-se na altura, sem mais tropa, r etirou-se 
r~ra um cannavial com os poucos que o acompanharam e ficam referidos ; ahi mesmo 
~1 perseguido · pelos volnntarios, elos quaes foram escapando separados, e elle, 

tlJto alfer es, foi. parar a um palheiro no meio ela serra; cl'a.li, no dia seg1únte., t endo 
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sido ftworecido com umas calças, jaleco velho e carapuça de camponez, saíu e fo i 
parar its Lagens, aoncle se encontrou com os OlÜros, ,i unto com ·os quaes foi ter aos 
Biscouto~, a casa; elo morgaclo .João Moni~ ele Sá, que os recolheu e ocNÜiiou, ma?,
danclo no outro dia a; elle, alferes, para o centro ela serra a entregar .á protecçao 
do morgado Almeida, que ali anelava refugiado e com quem escapou para b0rdo 
do brigue Infante D . Sebastião; diz que da gente que saltou em terra estão cen~o 
e cincoenta ao serviço do:> rebeldes, e prisioneiros de guerra, ceRto e vinte, e ma1s 
doze officiaes muito mal tratad0s e trabalhando em fachinas. Sabe que morr errum 
o tenente coTonel Azereclo e o majoT D . Gil E~mnes da. Costa, e que elos que se 
achn,m prisioneiro s estão feridos o capitão graduado em m~jor Julio, ele- n . 0 20, e 
o t enente Ramaes, de infante1·ia n. 0 1 i e mais não disse e assignou. = A·tbgttsto 
José de Carvetlho, c~bpitão tenente=Lt~iz Fe1 ·1·ein~ Sobral) alferes elo primeiro_re-
gimento de infanteri.a n. 0 1. . . 

TerceiTo interrogatorio . - Ecluarclo ela Cunha, de iclacle de vinte e quatro an
nos , ·natural ela ilha do Faial, que desde o anuo ele 1814 reside na Terceira, e~11-
pregado em estudos, diz ter conhecimento ele frequencia com algumas das pnn
.cipaes casas da T erceira, nas quaes estavam aboletados muitos elos r ebeldes e ql~e 
por tal motivo é testemunha de os ouvir nas suas conversações , o que lhe serVIa 
})ara comJ~un~car effectivamente ao morgado Almeida, com qu@m se eva0liu da 
i!ha para bordo elo brigue Infante D. S ebastião para seguir a sorte cl'elle e ínfo~·
mar alo que sabe, viLt e onviu, onde melhor convenhà até chegar ao r eal co:nbeci
mento ·de sua mag·estade : diz que, estando na cidade no dia 11 ele agosto, viu que 
a esquadra se dirig iu á villa ela Praia, observou movimento no batalhão ele caçp.
cloros e regimento de infanteria , os qnaes saíam para a vill~t ela Práia ás onze ho
ras da manhã i sabe, por ouvü· cliz0r confid encialmente a alguns dos vohmtarios , 
que tinh~bm tido uma consideravel perda; nenhum a clasr.lificon, mas sab e que es
tando aboletados na- villa ela Pr[)lia aos tres e aos quatro em cacla casa, ha muitas 
que têem agora um e outras llenhum, e que o hospital da Praia ficou cheio ele f~
l'iclos, e não cabendo mais vi:eram muitos em carros para a ciclacle., passancl9 IDUl

tos d 'estes carros por tnes ou quatro vezes; viu mais passar duas tumbas, nas 
qnaes v.inham em uma D. Manuel da Camara, ajudante ele ordens elo conde de 
Villa Flor, com uma perna quebrada, e -na: oútra um official elos volunta.r•ios gra
vemente ferido, e qt1e tiveram a curiosidade ele despir na praia muitíssimos dos 
voluntarios, para se não conhecerem pelo uniform e a que coil:po p01·tenciam i esses 
foram Qnterraclos na ar eia e um homem que os aj t1clou a enterrar disse que n'este 
es tado tinha enterrado ele uma vez oitenta. Que o forte ele Santa Oatharina tinha; 
ficado com a cortina muito. arruinada e ig ualmente o elo Po11to . Quanto ao espírito 
e animo ele que est?io animados os rebeldes, diz que é de se clo:fenclerem e pre
ferem merrer com as armas na mão, não por valor ou animo quo a is.so os eon
vicle, mas porque estfio persuaclidos todos que uma vez que se entre na il:bla ~s 
maütm. Estão inteirarmente aterrados clepois da acç\io, com a perda que n' ella ti
v eram e muitos elos acaderoicos, que com custo no publico ainda impõem, no par
ticular ~onfessam que em outro aü~que succumbem todos, e que não é po:=;sive1 que 
1~ossam r esistir . Dão re1)e~iclas prova~ de arrep.enclimento, n:~lcli.zem as doutl'i_nas 
l1beraes , a que chamam h nelas theon as e t ern vel a cxecmçao cl' ellas• na pratica. 
DíZJem que . o senhor D. Pedro esUt de combinação com seu irmr~o, que é um per
:fido e peior que o marquez ·ele Palmelb e seus adjuntos, :c't ex.cepção elo Salcla~a 
e Pizarro, que são os uuicos que na causa têem anelado de boa fé. Dizmn maiS 
que elles já não defendem, nem ·lhes importa o senhol' D. Pedro nem a senhora 
D. Maria II, que o que fazem é defenderem-se a si; porque a c~usa agora é si~
plesmente sua: Q'ue _é geral agora o cles~jo de sa:ír ela ilha:, que o nao fazem mm
tos poe fa,lta ~ele mews, ·outros ~Jelo r_ece10 ele gue o, governo o prohiba, mas sabe 
que doze estao promp!os a san·, clo1s .dos quaes chzem que· é por não querere~ 
entrar em segunda acçao, bem _pePsmtclldos que ella lhes ha ele ser funesta ; e ma1s 
não disse. = Augt~sto José ele Ccwvc~lho} capitão tenente= Edttbanlo de~ o~bnha ]3r ulrn 
T e?'1'ct e S{úveira. 

E n fio se contém mais· em o dito r elatorio, que eu, dito esc:ávã.o, dou fé, es
cr evi e assignei .= lf'il 1:ppe José de~ Silva Lanclctl, escrivão . 
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Carta 

llt.mo e ex. mo sr. - Não é possível a um portugL1ez ver sem hoàor a effusão de 
sangue de portuguezes, que . . . -t inimigos têem regaclo com elle o terri.torio patrio. 
N~m. v. ex . a nem eu podemos' ser estranhos a este sentimeJiLtO. Com o fim clé con
tt??u~r, quanto em mim cabe, á decisão ele tão grandes males , tomo o partido ele 
cllrtgtr a v . ex.a a presente. Não é minha intenção n'esta occasião opportuna dis 
putar com v . ex. a a leg:itimiclacle elas causas que um e outro defendemos, nem eu 
quero invectivar a v-. ex.a o partido que julgou dever acloptar e servir . V . ex. a, 
mal informado ela disposição da guarnição cl'esta ilha e ela sua povoação, julgou 
o. partido de sua magestade a r ainha proximo a succumbir ao primeiro acommet
tnp.ento, e terminar assim a g uerr a civil; porém a r esistencia firme e in trepida 
.que v. ex.a encontrou no seu denodado ataqne deve ter persuadido a v . ex.a que 
n~o é possível ao senhor infante, com as forças ele que pócle dispor, expulsar a 
ra~nha ela posse cl 'esta ilha, nem por conseguinte consolidar seus proj ectos e ter
mmar as calamidades publicas. P or outrp lado a Europa, que só esp erav-a, para 
se declarar, o r esultado cl'este a taque, vae agora, sem duvida., faz el-o; e se reco
nheceu sempre em sua magesta.de a rainha a legitima soberana de Portugal, 
~uanclo a derracleira porção do territorio nel aos seus domínios se achava inves
tida e em. risco de ser, ao qtle parecia, tomada, como o nfi.o fará agora que as ar
mas de sua magestade foram coroacla,s pela victoria? A -v. ex. a pócle pertencer a 
honrada conclusão ela paz publica e ele merecer por um serviço tão decidido a be
nevolencia de sua magestacle . Acho-me auctorisaclo para convidar a v . ex , a a en 
trar com a sua nau n'este porto, na certeza ele que v. ex. a e todos os officiaes ela 
nau, e vasos que o seguirem, conservarão seus postos, honras e prerogativas , ás 
·quaes sua magestade se cligna1•á juntar aquelle galardão que lhe dictar a sua real 
generosidade . .V. ex. . a combinará commigo o melhor serviço qne com a mesma nau 
possa fazer á rainha e á patria; ou, quando julgue não lhe convir continuar no 
effectivo commanclo, poderá v . ex." escolher logar para onde se quizer r etirar, e 
os meios de viag·em que houver n'esta ilha; e conhecendo sua magestade que n'es 
tas circumstancias , distante de sua casa e recursos, poderá v . ex.a soffrer peno
sas privações, acho-me ig ualmente auctorísaclo para dar a v. ex . a a minha pala
vra, que assim que v . ex.a executar o proposto, lhe será entregue em especie a 
somma de 40:000~000 r éis para as smts clesp ezas e viagem que quizer faz er . 
V. ex. a refl.ectirá sobre es tas proposições nascidas elo amor elo bem publico e do 
desejo que sua magestacle . t em ele, poupar a effusão ele sangue e toda a es1)ecie 
ele calamidades que ÍJ()ssam affiigir sellS subditos . · 

Confio que a r esolução ele -y. ex . a me dará a satisfação ele poder assignar-me ..:___ 
De v. ex. a attento venerador e creaclo .- Angra, 14 ele setembro ele 1829. = Co?ide 
de Villa Flo1· 2. 

O:fficio 

IU.mo sr.-,P elo paquete chegado hoj e, recebi os seus officios de 8 ele julho; 
responder ei separadamente áquelle em que me annuncia o saque feito sobre esta 
embai.xacla pelas clespezas a cargo cl' essa legação . 

Fico certo ela resposta que v. s .a r ecebeu elo gabinete imperial datada elo 
11leRmo dia 8 ele julho, e é bem de esperar que na occasião da chegada de sHa 
U:~gestacle fidelíssima ao Rio ele Janeiro, seu augusto pae se sirva r esolver clefi
llltt vamente ácerca elas r elações diplomaticas elo governo elo Brazil com o da mesma 
senhora . . 

Parece-me acertada a determinação que v. s.a acloptou ele obrar em tudo que 
for do serviço de sua magestade de accorclo com o conde ele Sabugal e· com o seu 
previ o parecer, devendo um e outro não perder jamais occasião ele solicitar a be-

1 As r eticencias substitnem sem dnvida algumas palavras pouco a.gradaveis aos sentimen
tos politicos do auctor da obra ele onde transcrevemos esta carta, systema seguido muitas ve
zes }JOr absolutistas e constitucionaes, mas improprio de quem pretende reunir subsiclios au
thcJ~ti cos para tt hi stoTia . Vide pag. nl. 

2 Dirig ida ao ch efe ele esquadra José Joaquim ela Rosa Coelho. 
45 
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nevola attenção de sua mag:estacle imperial sobre a absoluta falta de meios a que 
se acham Tecluziclos os emigrados portuguczes, que sacrificaram os seus bens e a 
sua tranquilliclade em desempenho das suas obrigações · para com o magnanimo 
soberano, qu~ lhes outorgou a carta constitucional, e têem permanecido fieis ~se
nhora D . Maria II . . Represente v. s." que outros soberano ~? ela Europa, mov1clos 
1micamente por uni espírito de generosa hospitalidade, têem concecliclo subsidias 
avultados aos portuguezes expatriaclos, e que esta acção tem sido lou.vada e exal
tada pela opinião publica ele toda a Europa. Finalmente não se esqueça v. s . a ele 
mostrar que, não pocl endo no momento actual contar-se com nenhuma porção do 
r endimento da corôa de Portugal, á excepção do qne póde provir do pagamento 
da divida que o Brazil contrahiu, não com Inglaterra, mas sim co'm o g·overno 
legitimo de Portugal pela convenç.ão de 1825, é inclispensavel o pagamento cl'e;~sa 
.divida para se ernprehender qualquer operação tendente a restabelecer o throno 
da senhora D . 1\faria II, e totalmente illusor~a a esperança que sem esse auxilio· 
se possa fundar nos meios que presentemente estão p.o alcance dos emigrados por
tugu.ezes. 

E muito louvavel o empenho com que v. s .a tem procurado, na falta ele· sub
sídios cl'esse governo , prover á subsistencia elos portuguezes qut; ahi se acham, 
lJor meio ele urna subscripção particular. Elles· foram para ahi enviados, não só 
de accorclo com os ministros 'ele sua magestacle o imperador elo Brazil, mas em 
consequencia elas r epetidas instancias elos ditos ministros ; e a mesma difficulclacle 
que existe para se lhes enviarem subsídios para o Brazil, existiria em grau ainda 
maior ~Jara continuar a sustentai-os na Europa. Colloca.clo na situaç~io mais emba
raçosa, constrangido por assim dizer a buscar por todos os laclos recursos para 
sustentar um grande numero de pessoas, que em rasão elas circumstancias se jul
gavam auctorisadas a exigir de mim soccorros, suppondo que se achavam em meu 
poder fundos sufficientes para essas applicações ; e conhecendo os ·graves e irre
mecliaveis inconvenientes que r esultariam, ou do abandono ele tantos iuelivicluos, 
ou ela explicaçã;p ingenua elo es tado em que se achava a fazenda ele sua mages
tacle :fidelíssima, suppuz que ao menos :ficariam postos ao abrigo ela ultima rniseria 
os portuguezes :fieis que fossem recl~bmar o amparo do pae da sua augusta sobe' 
rana, o que diminuiria assim o numero elos que ficavgrn pesanclp sobre os exte
imados recursos, ele que ainda aqui se tem podido lançar mão. E natural que os 
inclivicluos que passaram para o Brazil, encontrando ahi :n,1onos prornptidão elo quo 
esperavam na distribuição dos soccorros, se queixem, e lancem a culpa elo seu mal 
sobre a pessoa que em nome ele sua magestacle os mandou embarcar para esse 
Íln]Jorio . Uma similhante injustiça ela sua parte ó por certo desculpavel, 1risto pro· 
céder ela desgraça em que se acham, e ela ignorancia em que elevem continuar a 
permanecer do verdadeiro estado elas causas . · . 

Não recebi ainda por este paquete o:fficio elo conde ele Sabugal, nem tenl1o tido 
a honra ha bastante tempo de receber clespacho algum elo gabinete imperial,· o 
que espero não possa provir do descaminho elos o:fficios que r egúlarmente tenho 
dirigido á presença ele sua magestade imperial pelo mesmo gabinete . 

Não ha notícias ele Lisboa, nem ela ilha 'ferceira que mereçam especial men
Çtlo, alem elas que v . s .a achará nos impressos que, segundo o costume, se lhe 
remettern . 

. D eus guarcle a v . s.a Londres· 14 ele se tembro ele 1829 .- lll.mo sr . João 
Baptista :Moreira.= Ma1·q·uez de Pdlmella. ·. 

* 
4s falsas idéas são necessa1·iamente' catGsa dos falsos ftGÍ!zes. - Com este titulo 

pubhcou-se no Paq~Gete de PO?·tugal, sob a data de 15 c1e setembro, o artig·o que 
segue: . 

. ((A yincla ela rainha .a s_e:J?-hora D. B~aria II para Inglaterra foi certamente o 
mms fehz resultac1No d~s JUcllClO S~s co~bmações que obrigaram o marquez de Bar
ba?ena a _t~mar tao a:Jnstada reso~uça?; e sô pox isso lh~ elevem os portugue)!jes 
fie1s á legitimidade e à carta constltucwnal muitas obrio·ações. Nas circumstancias 
em qne então jit se achava Portugal, vencli€1ci á usurpaÇrio e ao pmjúrio, não con-
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vinha de moLlo algmn qlle · a nossa innocento e amavel rainha continuasse em súa 
derrota para Vienna ele \ustria, mas sim que retrocedesse para Inglaterra, aonde 
estava o seu mais antigo alliado, de quem clevia esperar o cumprimento do tra
tacl_os .e obrigações para reivindicar a sua corôa, usurpada pela mais vil infami.a e 
trau;l'to. A todos pareceu que a presença da senhora D. 1\faria II em Inglaterra e 
em Londres excitaria em seu favor a sympathia

1 
não só ele toda a nação ingleza, 

lUas tambem elo seu ministerio . Esta persuasão era mui bem fundada; ninguem 
n'esse tempo se atreveria a dizer qLle o mais antigo alliaclo ele Portugal, d'esse 
mesmo Portugal que ha quasi clois seculos tllClo tem sacrilieaclo por sua alliança, 
não só havi~ de ser incliffercnte, porém, o que é mais, se havia de negar a p·ro
tcger efficazmente aquelle rei e aquella rainha .que elle solemnemente tinha reco
nhfl.cido, mostrando ao mesmo tempo tão decidicla predilecção pelo usurpador , pelo 
pel:Jnro e pelo tyranno ela nossa infeliz patria! Aconteceu, porém, o que menos 
.se. esperava, porque na mesma occasião em que a joven c interessante rainha cn.
ptJ:vava o coraçfio e os olhos do cortez e affavel monarcha britannico, o seu pro
lJrw ministcrio r epresentava um papel inteiramente opposto a tanta cortezia e a 
tanta affabiliclade. 

«Üs hontaclos e fieis portuguezes quo form8Jvam o chamado deposito ele Ply
lnonth tiveram ordem para se dispersar, e, á maneira elo prisioneiros ele guerra, 
serem espalhados por varias v.illas c cidades, como se homens desarmados, a quem 
só a lealdade e as desgraças tinham reunido, poclessem ser perigosos, collocados 
Cl~ um só ponto e sempre á vista ele chefes, a quem estavam SJlborclinaclos ! 1\fas 
n'tsto a poütica ministerial leva'?'a suas vist-as : pretendia-se destruir esse cs1Jirito 
de constancia e de corpo que se conservava firme e perfeito no·. deposito ; e por 
llleio ela dissolução procurava-se a.niquihn· qualquer força quo um dia poclesse ap
parecer contra a usurpação . 

«Mais sensíveis á honra elo que ao proprio interesse, os portuguezes não po
dimu passar por esta humiliação ; preferiram, portanto, cle ixar umas praias inl;ws
pitas, entregar-se á fortuna· elas cnclas e elos ventos, e ir buscar asylo e refi1gio 
lÚ;sse unico ponto de terra da ilha Terceira, que a bizarria e v~Llorusa resolução do 
general Diocleciano Leão Cabreira tinha heroicamente conservado para ser a pedra 
an~ular elo throno e liberdade portugueza. Mas ali mesmo a política elo gabinete . 
bl'ltaunico ostentou a sua força e ostentou os seus princípios, njuclanclo a fazer o 
bloqueio da ilha em nome elo usurpaclor, que olla ainda até hoje não ousou reco
ll~l(Jcer como legitimo rei ele Portugal; deu m·clem para que a tiros ele canhão fos
sem repcllicl0s elas praias cbtJq uclla unica t erra, verdadeiramente portugueza, os 
resolutos navegA.ntfts que, sem outras armas mais do 'CJ.ue as da sua lealdade e 
valor, iam reunir-se ao punhado cl'esscs valentes e honra.clos compatriotas, que no 
llaufrag-io ela patria tinham salvado o rei e a lei n'aquelle peqneno ponto do oceano. 
Ootu effeito as suas onlens f0ram exactamente executaclas, porque não só o cles
embarep.te se não pôde effeitnar, mas ali mesmo morreu pela artilheria britannica, 
e sendo chefe elo ministerio inglcz o duque .ele Wellington, um d'esses valorosos 
soldados que nas batalhas peninsulares tanto tinha cooc'orriclo pa.ra que elle co
lhesse os louros de que ainda hoje tira tanta ufania. 

((Houve alguem que se persuaelisse que elepois d'este facto, que horrorisou a 
Europa, a politiea ingleza mudaria: não foi assim, porque, ao passo que por tal 
lnodo se clesenvolvia a tiros ele canhão n'csta parte antiga elo globo, tomava ella 
u~ novo caracter; cm·acter verclacleira:lileute diplomatico: na côrte do Rio ele Ja
nen·o ttabalhava com toda a efficacia. lord Sttangforcl para extorquir elo impera
dor D. Pedro o fatal consentimento ele casar sua· filha com o nsm•pador·; e isto 
er~, nem mais nem m~nos, pretender que a jovEm e innocente rainha ou fosse sa
lrrficacla nos altares 1m puros de Moloch, ou foss e devorada pela esphynge! A 
lonra elo im1Jeraclor D. Pedro, ho1;1ra que elle soube dignamente respeitar como 
lllonarcha e como pae, destruiu esta diplomati'ca intriga; mas não impediu que 
0 lltra ele novo se urdisse ou que novos laços se armassem para colher a victíma 
0 dar esperanças ao mo.ristro que anceia pela devorar. Repetiu,se uma e muitas 
Vezes que não era decente e que não era decoroso que, estando a rainha na Eu
ropa, vivesse em terra de estranhos c não fosse estar com seu avô; mas que que-
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ria dizer toda esta ling uagem, apparentemente tfio affectuosa e tão terna? É que 
a victima devia ir para a Austria, para ali ser enramilhetada de flores e mui ar
tlficio~amente se preparar para correr com gosto ao sacrificio ! 

<cE portanto , inclubltavel que a estada da no.·sa r ainlm em Inglaterra no mo
mento 

1 
actual só era proveitosa para aquelles que d 'ella se qtwriam servir con;o 

de instrumento para realisar os planos da sua alta política, e que, sendo-lhes util, 
como acabo de expor, para nós, por consequencia, só podia ser desfavor~we~. 
Apesar d'isto, muita gente no reino e fóra d'elle, por bons desejos e extraordi
nario zêlo, e talvez por não ponderar estas circumstancias, estava persuadida que 
a presença de sua magestade na Europa era ele grande vantagem para a sua e 
nossa causa; com tudo, eram estas na realidade mui falsas idéa.s, e ele falsas idéas 
só falsos juizos se podem formar. 

<< Üomo falsissimo juizo se póde, lJois, .apontar o d'aqu elles que julgam que a 
ida ela rainha para fóra ela Europa e paTa a companhia de seu pae é um grandç 
mal, ou é uma publica ca.la.miclade. Não é assim ; mas antes foi uma grancle fo~·
tuna para ella e para nós, e sem nenhuma duvida uma mui judiciosa política. F~
cad livre ele ser aqui o instrumento ele todas as· machinações urdidas e por urcln· 
contra a sua legítima cor6a e a nossa liberdade política: r eceberá uma verdadeira 
e puramente r eal educação em companhia de seu pae, que j á tantas vezes sole
mnemente tem declarado que não capitulará com a usurpação nem com o usur
pador; terá sempre a seu lado quem muito :Relmente lhe pinte a imagem elo 
monstro que pretende suffocal-a em seus braços assassinos; poupará uma g-rande 
despeza a favor da leal emigração ; e, em uma, palavra, se a politica britaniüca 
julgar ainda do . seu inter esse descarregar a sua artilhcria contra os briosos defen
sores da T erceira, ao menos ella ouviriL ele mais longe esses tiros funestos, que 
quasi já se deram em sua 'face !» 

GraJ;J.de parte elas folhas perioclicas nacionaes e estrangeiras, assim qomo as 
correspondencias diplomaticas1 se referiram ao facto do r egresso ela soberana ele 
Portugal para a côrte elo Rio de Janeiro; mas foram tão variadíssimos os commen
tarios,' que desistimos de colleccional-os aqui1 pois ba outros assumptos ele maximo 
interesse a mencionar n'este j:'L bastante extenso volume. 

Carta :reg·ia 

Henrique da Fonseca de •Sousa Prego, governador e capitão general das ilhas 
dos Açores. Amigo, eu el-rei vos envio muit0 saudar. rromando na minha r eal 

. consideração o estado ele abandono a que deve necessariamente est&r r eduzida a 
minha r eal faz enda em todas as ilhas d'essa cap'itania, pelas actuaes circumstan
cias ele rebellião em que se acha a ilha 'l'erceira,. oncle estava fundada a capital 
e a junta ela fazenda, estabelecida por carta r egia ele 20 de outubro de 1798, a 
qual, tendo sido extincta em 18221 foi novamente instaurada pela outra carta r e
gia ele 30 de agosto de'1823, sendo por isso que jamais podem prevalecer as or- , 
deus climanadas de uma auctoridade r ebelde, ponclo ao mesmo tempo vacillantes 
todas as clifferentes ilhas, por falta ele um ponto central de aclminünra.ção e arre
cadação1 a que sej am subordinadas as ilhas ele S . Miguel, Santa Maria, Faial, 
Pico, Graciosa, S . Jorge, .F lores e Corvo, que louvavelmente deixaram de ter 
parte em similhante r ebellião ; e querendo quanto antes providenciar sobre uJU 
object? da mai~ seria atten.çã?, estabelecendo uma auctoriclade igual á que na ilha 
Terce1ra antenormente ex1st1a, a :fim de que a ella r espondam todos os almo:x:a
rifes, thesoureiros, aclministracl01·es, e outros quaesqner exactores da minha real' 
fazenda, r ecebendo d'ella as ordens e providencias que em meu real nome fm·e])) 
expedidas: sou servido cre1:11r provisoriamente uma junta da real fazenda na ilha 
ele S. Miguel, composta elo governador e capitão general como presiclente d'ella, 
do corregedor e do j tlÍz ele fóra ela cidacle ele Ponta Delgada como deputados da 
mesma, elo escrivão e deputado, que etl for servido nomear, e elo thesoureiro ge
ral tambem deputado, vencendo este ultimo o orclenado annual de 600/)iOOO réis ~ 
cuja eleição pertencerá privativament~ á junta, sendo pessoa de conhecida probi-
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dade, iutelligencia,, abonaCla, .e isenta ele toda e qualqueT responsabilidade por con
~ratos ou contas com a r ea,l faz.encla, pois que pela mesma eleiçKo fica a sobredita 
J~lnta r esponsavel, e que igualmente não tenha sido envolvido em objectos poli
t!cos contrarias á :fidelidade com que me eleve servir. Ao deputado corregedor 
fie~ pertencendo a jUTisdicção que já exercita ele juiz executor ela real fazenda, 
ass1m e da mesma sorte que exercia o ela cidade ele Angra, na instancia que lhe 
co~petir, com appella~ão e aggravo para o juizo elos feitos da fazenda da côrte 
~ crdacle de Lisboa. O juiz ele fóra exercitará o cargo de procurador ela minha 
real fazenda para responder aos papeis que lhe forem com vista, e praticar nas 
execuções tudo quanto pelas leis lhe é r elativo; e, finalmente, competirá ao escri
'Vão cleimtaclo o expediente ela thesouraria geral, escripturando o livro ela receita 
e despeza do thesoureiro geral, sendo compatível com as muitas incumbencias e 
trab~lhos que a seu cargo elevem pesar, porque do contrario poderá eleger 1m1 
offic1al ela contadoria da junta, em que faça mais conficlencia e reconheça habili
dade para o faz er, debaixo sempre da sua assignatura e responsabilidade. Toclos 
os referidos deputados terão assento e voto na junta, segundo as antiguidades .de 
suas posses na mesma ; e no caso ele concorrerem em iguaes antiguidades, será 
e~tão preferido o corregedor ào juiz ele fóra, e este ao escrivão deputado . A ju
l'lsdicção vohmtaria deverá ficar no corpo ela jlmta, conforme dispõe o alvará ele 3 
de março ele 1770, de que com esta se m;rvia copia, para se observar inviolavel
mente no que for applicavel. 

D etermino que a administração, arrecadaçãl) e execuções da minha real fa
zenda se façam péla referida junta, conforme o dispõem as duas leis ele 22 ele de
zembro de 1761, e ela mesma maneira que se pratíca no conselho da real fazenda 
n'esta côrte. 

Que logo se estabeleça um cofre de .tres chaves, das quaes uma pertencerá 
~o thesoureiro geral, outra ao escrivão deputado, e a t erceira ao contador da 
]unta. 

Que . sem dilação alguma se crie a contadoria da junta para o arranjo. elas con
'k'ts, e toda a escripturação r esp ectiva à administração e arrecadação ela real fa
zenda, debaixo ela inspecção do cleputaclq escrivão, que como tal fica immecliata
lllente i·e·sponsavel pelos trabalhos da mesma, e a cargo ele um contador, que eu 
for servido nomear, devendo a junta eleger e nomear um primeiro escriptm·ario, 
e aquelles officiaes que, com a maior 0conomiw pc;>s sivel ela r eal fazenda, julgar 
necessario para o seu prompto expediente, sendo p essoas que, alem de ter em co
nhecimentos de contabiliclacle, não estejam envolvidas em obj ectos políticos, e ele 
quem se possa esperar to cla a ficleliclacle e aquelle segredo que eleve semp~· e ha
'Ver nos objectos, que na contadoria se tratarem inherentes á r eal fazenda, cujos 
trabalhos serão feitos com a assistencia cliaria do escriv-ão cleputaclo inspector, 
q:nanclo objectos mais indispen saveis ela junta e ela thesouraria geral não' o impos
s:bi:lita.rem d'isso; elo contador, elo primeiro escripturario, e todo s os demais offi
Claes, sendo guardadas e escripturaclas correcta e methodicamente todas as contas 
elos thesoureiros, recebedores e mais exactorcs ela real fazenda de todas as ill1as 
elos Aç01·es, na conformidade elas instrucções ele 20 de outubro ele 1798, 23 ele 
f~vereiro elo mesmo anno, e as novíssimas ele 30 ele agosto de 1823, que por co
pia se remettem e ficam fazendo parte integrante ela presente . 

· Que a junta ficará privativamente subordinada ao meu erario r egio, nãa só 
para cumprir com pontualidade as ordens que pelo presidente cl'elle lhe forem 
expecliclas, sem duvida, embaraço ou t ergiver sação a.lgtrma., mas tambem para 
que pelo mesmo presidente subam á minha r eal presença os negocios que perten
cerem á sobredita junta e clepenclerem ela immediata decisão minha, para eu os 
resolver como for mais justo e do meu real agrado. 

Que a junta _executará na parte que for applicavel, e conforme as actuaes cir
cumstancias ela capitania, o que se acha ordenado nas instrucções, que para seu 
gov.erno lhe mando r emetter por copia, assignadas pelo contador geral da conta
dorra das ilhas adjacentes e domínios ultramarinos, fazendo igualmente observar 
as que são r elativas á sua contadoria. 

Q1te a administração elos bens elos çonfiscaclos j esuítas elas mencionadas ilhas, 
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assim como <mtros quacsqucr de idcntica natureza, passe log-o para a mcnciona.i!lt. 
junta,· a fim de cuidar na sua a.rrecadação, na fórma do . alvará de 21 de fevel'CJfO 
de 1766 e mais ordens e leis ao dito r espeito, passando para a sua. contadoTia as 
contas c~rresponclentes, e as que podér obter elas outras ilhas, para n'ella sel'.elll 
escriptm·aclas com separação nos livros auxiliares, que para esse fim se estabele
cerão na mesma. 

Ordeno, outrosim, que a junta, logo que for inst[tllacla1 faça expeclir ordens a 
todas as a;uctoriclacles c repartições ele fa.zcnda das elifferentes ühas dos Açores,. 
para que com a possível brevidade lhe romettam uma circumstanciada informação 
e contas do estado actual da administração o arrecadação ela r eal fazencl·a com a.s 
precis::\.S notas das dividas activas e IJassivas para se formalisarem as inclis'pens~
vcis escriptmações na sua contadoria, fazendo recolher ao cofre da thesourana 
geral todas as exis tentes, que encontrar nas mesmas ilhas1 para occorrer e fru~er 
melhor face ás suas extraorclinarias clespezas; devendo tambem prov1elencwr 
aquelles casos que julg-ar dignos ele um prompto remedio1 tomando tocl.as· as me
didas que lhe parecerem adequadas a pôr em marcha regular e perfeito anda
mento todos os objcctos em geral ela minha real fazenda em todas as ilhas que 
ficam debaixo . ela sua privativa jurisclicção, assim· e ela mesma fórm.a que ante
riormente se achavam para com a junta ela fazenda estabelecida em Ãngra. 

Ooniio do zêlo com quo me servis que haveis ele concorrer ela vossa parte c~Dl 
a maior activiclade, para que esta minha r eal resoluçÊLO tenha o seu devido e:ffmto 
e prompta execuçao . O que tudo exeéutareis e fa.rcis executar, não obstante quaes
quer leis, r egimentos c disposições em contrario, que todo5 c toclq.s hei por bcn1 

clcrogar para este cffeito sómcnte, fi.canc1o aliás em seu vigor e observancia. 
Escripta no palncio de Queluz, aos 1 G ele setembro ele 1829. = REI.= Para 

Hemiquc ela Fonseca ele Sousa · Prego. 

Senhor! -As noticias ultimamente chegadas elas ilhas dos Açores animnciarn 
o regresso a S. Miguel c ao Faial ela expedição que havia saído contra à ilha 
Tm'ccira, e confirmam plenamente tudo quanto o conde ele Villa. Flor 'escreveu 
sobre a. derrota ela dita expedição , a qual perdeu, segundo consta, peFto ela lll0-

tac1e ela tropa que levava. D\zcm que o commandante d'ella, coronel Lemos, se 
:ochava preso a bordo ela nau1 e que existe, como é natural, uma grando discor
clia enttc os chefes, que mutuamente se accusam do mau exito do ataque. Dizem 
mais que ar; embarcações estão todas maltratadas, achando-se tima das. fra.gatas 
desmastreada, e a nau com vinte e nove balas' no costado .• Já sabemos tambem 
por Lisboa, que a noticia da victoria elos defensores da Terceira se achava espa
lhada e produzira nos animas dos portuguezes fieis um vivo contentamento. · 

Todavia, sen]for; não devemos iHudir-nos com esperanças nimiamente lison
jeiras, e reiterâmos a vossa magestade a asserção ele que, segundo o nosso modo 
de pensar, é indispensavel um impulso dado ele fóra para que se desenvolva em 
Portugal um partido consicleravel a favor da senhora D . 1\iaria li. Este impulso 
s6 parece poder proceder nas actnaes circumstancias elo governo que em nome ela 
mesma senhora se estabelecer na ilha T erceira; e para que esse governo1 segundo 
as in~trucções emanadas ele vossa magestade, haja de Ílii.Stallar-se, são inclispen
saveis alguns meios pecuniarios, e totalmente ina.clequados os que :ficaram à nossa 
clispo~ição . Julgâmos, portanto, elo nosso clever1 emquanto não chegarem as r eso
luções que vossa magestade imperial houver por bom adaptar á vista da repre
sentação que lhe dirigimos por meio elo marquez de .Barbacena continuar a pra
ticar as diligencias que estão ao nosso alcance1 para ver se pód~ conseguir-se se1n 
tan!a demora Jima quanti.a ele dinh~iro sufficientc para tornar p1:..aticavel a insta!
laçao de um governo na Ilha Terceira, sem que se veja no fim ele um mez ou dots 
totalmente inhabilitaclo de prover ::ts mais urgentes clespezas. . . 

N'este sentido· oc.correLl-nos chamar a uma confcrenéia os negociantes e pro" 
prietarios portnguezes que se acha]ll em Londres, o que não estão incluídos na 
classe elos emigrados, para lhes pr.opor o contratarem um cmprostimo patriotic.o 



d~~tinado a sustentar os direitos cb senhora D. Maria II, e especialmente ao apro
b1Sl0na;m.ento ela ilha Terceira; sendo certo que a quantia que· o marquez de Bar-

acena cleixon á nossa disposição apenas basta, sendo manejada com a mais rigo
ros~ economia, a SU})pl'Ír durante tres ou quatro mezes as despezas orclinarias que 
es.tao a nosso cargo, e não permitte nem mesmo o podermos enviar ao conde de 
Vr~a F lor a artilheria, munições e fardamentos que esse general reclama com a 
lll.awr urgencia. 

Outro obJecto extraorclinario tambem ele summa importancia requer ele nós 
agora .um cles~mbolso immecliato, e vem a ser o embarque para a ilha Terceira 
elo .~aLOr numero que for possível de militares emigrados, especialmente elos que 
estao nos deposites ele França, visto que o novo ministerio francez, adaptando o _ 
exemplo elo gabinete ele Lonch·es, acaba ele· no s significar a determinação em que 
~Btá ele separar os officiaes elos solclados, e ele os disseminar n'um maior numero 
.. e clepositos. Esta communicaçl'to obrigou-nos a tratar sem perda de tempo ele . 
fazer saír ele França ao menos os soldados, cuja disciplina ficaria perdida lo.go. 
que os separassem ele seus o:fficiaes . 

A estação clá todo o lagar de esperar que o bloqueio estará levantado quando 
chegarem à ilha os nossos navios, e já agora p<orece-nos que podemos afoutamente 
contar que .se não renovará o ataque clm·ante todo o inverno. E ste intcrvallo dá 
lo~a.r sem duvida a podermos elevar a guarnição ela Terceira a perto ele quatro 
~ll homens, e a completar as obras ele clefeza ele tal maneira, que não possa fa
c~hnente arriscar-se a um novo desembarque pelas tropas elo governo intruso. Po
rem é escusado observar que tanto mais se tornar consideravel a força elos de
f~nsores ela 'rerceira, maior serà a clespeza que se terá a fazer com ella; e o meio 
a que nos vimos agora consirangiclos a recorrer, ainda mesmo quando sirva para 
nos tirar momentaneamente de embaraço (o que por agora não podemos a-inda as
s~gurar), nunca chegará senão a habilitar-nos, quando muito, a. esperar pelas pro
V'lclencias que nós com a mais plena confiança contâmos receber ele vossa mages
t~cle, sobretudo quando houver chegado ao seu conhecimento a gloriosa acção elo , 
<ha 11 ele agosto, que dá o mais innegavel direito aos portuguezes leaes que a 
})raticaram a esperar }Jrotecção e apoio elo augusto pae e tutor ele sua magestacle 
fidelíssima. 

A partida da rainha, nossa senhora, para o Brazil tem continuado a motivar 
as lllais ardentes cliligerióas por parte do governo êle HesP'anha para que se effei
tue o reconhecimento elo senhor infante D. Miguel, fundando-se em que a tmns
a_cção qtle as potencias tinham em vista se toma agora muito mais clifficil, con
Slcleranclo a saída ele sua magestacle ela Em·opa, ou como um abandono virtual 
que faz dos seus direitos, ou ao menos mna clesistencia elo proseguimento ela sua 
elllpreza. Acrescenta o governo ele Hespanha que lhe é inclispensavel para sua · 
prol)ria sG:gurança o saü· cl' este estado provisorio nas suas relações com PortugaL 
Colll estes e outros mtútos similhantes argumentos nao cessam os ministros de 
l-I~spanha em Londres e Paris ele instar para que as côrtes ela Europa r econhe
ça:n, ou ao menos para que deixem a Hesj><nha reconhecer O·senhor D . Miguel 
rer .do Portugal. Até agora não têem tido resposta decisiva, n l'to obstante a má dis
l)OSlção que sem duvida existe em varias gabinetes, e pÇ>cle-se attribuir esta sus
}Jensão em granel~ parte ao successo ela ilha Terceira. E claro, porém, que este 
estaclo ele cansas não póde prolongar-se inclefinidame~lte, nem as relações cliplo

·~atreas ficarem cortadas por um longo espaço ele tempo entre Portugal e todo o 
Iesto ela Europa. Por is so jt~lgâmo s ele uma importancia vital o effeituar durante 
est~ inverno o desenvolvimento ele quaesquer recursos ele que vossa magestacle im
perlal nos habilite a lançar mão para trabalhar na restauração elo throno de sua a,u
gu~ta ~lla, sendo evidente que qualquer tenta,tiva para esse fim se tornará muito 
ll1ars clifficil se o senhor D. lVIiguel for uma vez reconhecido pelos governos es
trangeiros , e senclo sobremaneira provavel que este reconhecimento não poderá 
tardar muitos mezes se o senhor infante permanecer na pacifica posse ele Portugal. 

Deus guarde a augLlsta pessoa ele vossa nútgest::t~de como desejâ.mos, e se faz 
~ecessario êÍ fortuna elos leacs portnguezes. Lonclres, 16 de setembro de 1829. = 
l!Icwqnez ele Pql'melln = l)icwqn~z· de Vctlençct = J osé Antonio Chw?·?·ei?·o. 
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Officio 

111.mo e ex.mo sr.--Tenho a honra de participar a v . ex.a que se ac~am ?-té 
hoje inquiridas trinta testemunhas na devassa a que estou procedendo. Não de1x.a 
ele haver já prova su:fficiente que o vice-consul do Brazil n'esta ilha, José Tei
xeira lVIaciel, foi um dos collaboradores da rebellião elo dia 4 de novembro elo 
anno passado, em que foi surprehendido o castello de Santa Cruz por uma mul
tielão de paizanos armados, os quaes, pelos subversivos vivas que deram ao se
nhor D . Pedro IV, á senhor a D . Maria li e á carta constitucional, mostraram 
bem que o seu intento era alter ar n'esta ilha o governo ele el-rei nosso senhor, 
legitimamente estabelecido, contra o qual assim tentaram, conservando o mesmo 
castello occupado até ao dia seguinte, 'em que foram batidos e vencidos pelas tro
pas :fieis, commandaclas pelo bravo e digno governador actual, o tenente coronel 
Antonio Izicloro ele Moraes Ancora, tendo feito até então grande resistencia, não 
só com fogo de artilheria como ele mosqueteria. Este. vice-consul é portuguez, na
tur.al ela ilha de S . Jorge, e negociante de vinhos n'esta; como, porém, me fosse 
ordenado pelo regio aviso de 20 de setembro elo anno passaclo, que não tenha pro
cedimento algum: com os consules e agentes consulares das differ entes nações, 
que achar comprometticlos, sem primeiro o participar por essa secretaria ele es
tado e receber as r~aes ordens, é elo meu dever levar o exposto ao conhecimento 
ele v . ex. a, para sua magestacle determinar 1 como for de justiça, o p1·oceclimento 
que elevo ter com este vice-consul, .e no 'caso ele sua magestaele r esolver que não 
tenha procedimento algum, ·se deverei juntar essa regia clet!'lrminação aos autos 
ela devassa, o que julg·o do meu dever, não tendo ordem em contrario. . 

Tambem ha alguns indícios contra o vice-consul ele França n'esta ilha, Ser
gio Pereira Bibeiro, o qual é portuguez e negociante n'esta ilha, e bem assim 
contra o consul g·eral elos E stados Unidos n'estas ilhas dos Açores, Carlos Dab· 
ney, americano inglez e aqui proprietario, a r espeito dos quaes espero tambem 
que sua, magestacle determine qual eleva ser o meu proceclimentú no caso de fica
rem comprometticlos . 

Foram presos ultimamente por ordem minha os indivíduos constantes ela re
lação junta J., por haver contra elles prova bastante ele terem tomado parte nos 
factos revolucionarios de qúe estou devassando; mandei fazer sequestras aos que 
constam ch outra r elação tambem junta, e tenho tambem requisitado a prisfto ele 
mais algttmas pessoas . 

Por esta occasião peço a v . ex. a a resolução ela minha conta ele 2 elo corrente 
sobre o meu procedimento com <J S subclitos ele sua magestacle britannica que achar 
comprometticlos, e torno a lembrar a v. ex." que :fico esperando as reaes orclens 
sobre o meu futurp destino, pois quando receber resolução sobre a minha pre
sente conta por certo já terei concluido esta commissão. Os sequestras nos bens 
dos réus que :ficarem pronunciados na devassa, no caso ele não estarem ainda ul
timados, persuado-me que lJOdem :ficar commettidos aos ministros territoriaes; p.o
rém v . ex. a mandará a. este r espeito o_ que achar mais justo . Tambem elevo lem
brar a v. ex.a que espero as rcaes ordens sobre o destino dos presos . 

É quanto :::e me offerece a dizer para ser presente a el-rei nosso senhor, a 
quem rogo a v . ex.a a honra ele be\jar ela 1ninha parte a sua a\1gusta mão . 

Deus guarde a v . ex .a.Horta, 16 de setembro ele 1829.- lll. 1110 e ex.mo sr. 
João ele Mattos e Vasconcellos Bt11rbosa ele Magalhães, ministro e secretario ele 
es~ado elos nego cios ecclesiasticos e ele justiça. = J osé Montei1·o ToT1'eS <J.. 

1 Consta d?- nota J?assa~la pelo es?riv~o João Luiz Fernandes Braga, que eFam os seguin
tes : José Mana de Sequell'a, propnetano; Manuel Furtado da Silva carpinteil·o · José de 
Sousa, .ele alcunha? Gracioso, e João da. Rosa da Silveira, jornaleitos; João Ignacio

1
dc Sousa 

e Dommgos Seven_no de A vellar, negociantes. Aos dois ultimos é qu~ se fez sequestro nos bens . 
. 2 Teve o ~eg:umte d.espa~ho: «Responda· se-l!J~ que ao vice-consul elo B~·azil ~a ilha do 

Fa1al, José Teixeira Maciel, VIsto have1· pro.va sufhctente da sua culpa, pela repartiçao compe
tente tem sua magestade. ordena.do lhe SCJlL cassada a patente com o regio exequat1•1·, e l~go 
q~te lhe conste ter~ se ?-SS!m praü~aclo, pelo corre.gedor da comarca proceda contra o refer~do 
vJce·consulna· conformicla.cle das le1s. Quanto, porem, ao vice·consul de França Sergio Pcren;a 
Ribeiro, e ao consul geral dos Estados Unidos, Carlos Dabney, se os indícios ~le que faz men-
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1\'.Iani:f'esto 1 

Qua-ndo a violencia elas humanas p~uixões trabalha para obscm;ecer a verdade 
· ln ~ui s obvia, e quando ~í força de intrigas e sophismas uma facção ímpia, com a 
c.apa de amor á r ealeza, pretende confundir todas as idéas ele legitimidade e jus
tiça, chamando á fidelidade traição, ~í, observancia elos jmamentos impiedade, e á 
defe:~~a, do legitimo throno espírito revolucionaria; faltariam ao que devem á no
breza da sua causa e ao r espeito que merece a opinião dos governos e elos po
vo~ .ela Europa, os homens fieis, que se negassem ao trabalho de esclarecer esta 
op~htão, e ele restabelecer a exacticlao ... elos princípios e a verdade elos facto s, que 
evidentemente demonstram a justiça ela causa que defendem. 

No principio elo anno ele ~828 estava, o throno portuguez mansa e pacifica
mente posslúelo pelo senhor D. P edro IV; havido este soberano, e obedecido eni 
t?dos os limites ela monarchia portugueza como seu legitimo rei, por tal consen
ttdo formalmente por todos os príncipes e princezas ela clynastia r einante, e re
co~heciclo por todas as potencias d~t Europa. A senhora D . Maria II, sua filha 
pr~mogenita, era ao mesmo tempo havida, consenticl:-t e r econhecida por legitilila 
ramha r einante pela formal abdicação de seu ~1ugusto pae, faltanclo sómente o 
complemento ele uma elas condições da mesma abdicação, para sua magestacle en
tr~r na plena e inteira fruição elo throno, que j~í. irrevogavelmente lhe pertencia; 
CllJa epochaJ a nação portugueza e aJ Europa inteinll1 dest:java ver chegada, e pm:a 
a qual o serenissimo senhor infante D. Miguel, no acto ela sua installação na r e
gencia, se obrigou por juramento a entr ega,r-lhe fielmente o governo. 
. 'l'al era ele facto e de di1:eito o estaelo legal da monarchia portugueza no prin

cipio elo anuo de 1828. O complemento da abdicação verificou-se em 3 ele março 
d'aquelle anno; mas em logar do efi'eito que toelos deviam esperar, o m1.mdo viu 
com assombro a rainha legitima ele Portug·al esbulhada elo throno que toda a Eu
l'opa lhe havja r econhecido; a sua auctoridade elesconhecicla por aquelle mesmo 
lJl'incipe que; havia jurado · ser-ll1e fi el; os seus leaes subditos perseguidos, en
carcerados ou ba.rbaramente assassinados em Portugal, ou obrigados a abandonar 
~ patria para conservar a honra; e a sua r eal pessoa obrigaela a buscar um asylo 
no territorio da generosa nação britannica, por não ter nos vastos domínios da sua 
corôa outro logar senão a ilha 'Terceira, aonde o seu nome fosse publicameilte 
re.speitado e obedecido, a despeito elos incessantes esforços que a usurpação tem 
feito para ahi mesmo suffocar a •lealdade. · 

Para chegar a este estado ele causas empregou a facção usnrpaclora todos os 
meios que o espírito revolucionaria tem inventado nos tempos maJis calamitosos ; 
a desorganisação geral, o terroi·, a p erseguição, a intriga e a calumnia, tudo foi 
]?osto em pratica; acloptaram-se os princípios mais contrarias a toda a estabilidade 
~ocial; adultera.ram-se os factos historicos ; fabricaram-se leis que não existem; 
iUVenta.ram-se os mais grosseiros sophismas; e, para dar a esta obra iníqua uma 
lUascara de apparente legalidade, foram-se desenterrar os antiquados tres estados 
do r eino, para com seu nome cohonestar a usurpação , julgando-se a facção desde 

. ção passarem á ~lasse de provas que possam fundar legalmente a pronuncia, dê conta nova
'lllente para ser presente a sua magestade, não em1Jregando antes d'isso procedimento algum·a 
r~speito d'elles. Que a administração dos bens sequestrados p.eve ser 1·egulada pelas dispol'ji
):oes g·eraes dos r eaes decretos de 2 ele ag·osto e 24 de seteml)ro do anuo proximo passado, de 
que se lhe remette copia. Que os r éus presos, ultimados que sejam os processos, deverão com 
elles ser rcmettidos para esta capital do r eino á disposição elo desembargador que serve de 
chanceller e ele r egeclor da casa ela supplicação, para ser em sentenciados na commissão de de
vassa, entenclendo· se elle ministro para a OJJportunidacle c seg·urança da r emessa com o gover
nador e capitão general. E que achando-se concluída a clilig·encia ele que está encarr egado, 
Yolte para a ilha ele S. Migttel, dando parte e esper ando a li as ulteriores determinações ele sua 
Inag·estade ácerca elo seu futlll'O destino,. 
l' . 1 N'este importante escrip to, que se intitula llrf.c~~ni.festo dos di ·reitos de sua magestade fide
;tss.~ma. a senhora D. JJtla~·ia [I e e.xposi,ção ele~ questão po rtugueza, trabalharam, qu3:si ~m 
~att~s tgurues , José Antomo Gueneno e o marqucz de Palm.el la, encarregando-se o pnmmro 
c a chs~ussão legal, e o segtrndo ela questão hi storica e cliplomatica, como consta de fonte 
~uc~o~·Isacla, á qual j á n 'outro Jogar nos referimos. As notas que o acompanham foram tambem 
t eclJg tclas pelos mesmos consell1 eiros da rainha, ambos deyotaclissimos á causa liberal e formando 
Pttrtc da regencia até o duque de Bragauça assumir a suprema a uctoridade em nome de sua filha. 
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então auctorisaela para lançar sobre os po1·tuguezes fieis a ociiosa imput::Lç[o ele 
rebeldes e ele revolucionarios, com que os persegue dentro e fóra elo r eino. 

É insupportavel, para homcn~ genet·osos c honraclos, verem-se carregados com 
os odiosos crimes . de seus proprios oppressores, e a Europa Não pócle deixG i' ele 
applauclir a publicação d'este manifesto, destinado, principalmente, a mostrar: 
1. 0

, qLte os direitos elo senhor D . Pedro IV, e depois · d'elle os· ela senhora D. Ma
ria II ao thronb portuguez, são certos e incontestaveis ; 2. 0

, que a elevação elo se
renissimo senhor infante D. Miguel ao throno foi rigorosa usurpação, tfio injusta 
em si, quanto escanclalosa nos meios; 3.0

, que i:lftO futeis, falsos ou inconcludentes 
todos os argumentos com que se tem pretendido excluir o senhor D. Pedro IV, 
ou chamar o senhor D. Miguel; 4. 0

, que ainda quando este príncipe tivesse ~1-
gum direito ao throno, já em 1828 era passado o. tempo proprio para o discutrr, 
por _estar o caso irrevogavelmente decidido clesde 1826; e 5.0

1 finalmente, que o 
modo por que se procedeu a esse novo e intempestivo julgado foi illega.l, mulo e 
esca:adaloso, tanto pela incompetencia elo tribunal, como pelos elementos ele que 
este foi composto, e pela maneira l)Or que foi escolhido e convocado, bem como 
por se n~io acharem representados c defendidos os direitos do senhor D. Pedro IV, 
emquanto o senhor D . Miguel era a um tempo juiz e parte. 

Em asstlmpto tão grave não se empregarão óutras armas senão a verclac1e e 
a fi:anqueza : cada facto menos notorio será comprovado com .o documento corres
pondente; e é ele es1)erar que a leitura refl.ectida cl'esta exposição nfi9 cl!eixe a 
menor duvida nos espíritos que sinceramente amam ::t ve1;cbcle . 

CAPITULO I 

LEGI'rJ:MA SUCCJ,SS.ÃO DO SENIJOR D. PEDltO IV AO TllRONO PORTUGUEZ, 

E DA SENHORA D, MARIA H, POR FORMAL AllDICAÇÃO DE SEU AUGUS'J'O PAE 

Q.uanclo a Divina Providencia foi servida chamar a melhor viela, em 10 ele 
março ele 1826, o senhor D . João VI, ele gloriosa memoria, estava em posse elos 
direitos e elo titulo ele seu hercleiro e succcssor á corôa portugueza o seu filho 
primogenito, o senhor D . Pedro ele Alcantara, imperador elo Brazil, e princ.ipe 
rea,l de Portugal e Algarves . Os incontestaveis direitos cl'este 1n·incipe vinham-lhe 
elo seu nascimento e primogenitura, e da vocação expressa da lei das côrtes de 
Lamego, unica lei fundamental que r egulava a successão á corôa portuguez~t; e 
elo direito publico, constantemente guardado em todas as monarchias moclernas, 
aonde ha uma ordem regular ele succccler; e a sua posse, nunca interrompida nem 
disputada, estarnclo irrefragavelmente provada pelo logar que sua magestade sem
})re occupou na excelsa casa ele Bragança até o momento ele ser reconhecida a: 
inclepenclencia elo Brazil, foi expressamente resalvada nos dois actos por que 
aquella mesma indepencleneia se completou; convem a saber: }Jela CLUrta patente 
de 13 de maio ele 1825 (prova l.a) e pela carta ele lei e edito perr.etuo ele 15 ele 
novémbro do mesmo anno (prova 2 .a) . Sua magestade o imperador elo Brazil era, 
pois, o príncipe a quem o direito e a posse estavam chamanclo para succccler á 
corôa portugueza, nem havia outro que tivesse manifestado a menor pretensão 
em ~ontrario; e por isso, no mesmo instante em que a morte roubou a Portugal 
el-re1 o se~hor D . João VI, _a corôa portugueza passou ele facto e direito para sen 
augusto pnmogenito, o imperador elo Brn,zil. 

Nao estava áquellc tempo em Portugal o senhor D. Pedro IV, nem ahi tinb.a 
quen: o representasse, e infelizmente não se haviam tomado ele antemão provl
denmas algumas para este caso · toàavia o g·overno creaclo IJelo fallecido monar-
h J • ' ' ~ ) c Na, pot:cos cnas antes da sua morte (prova 3.") , e a certeza em que estava a na-

çao mteua e toda a Europa, ele quem era o legitimo successor, bastaram para: 
que. não houvesse duvida ·nem vacillação em negocio ele tanta importancia. Com 
cffmto, lo(S'O se começou ~ ctmhar moeda, a administrar justiça, e a expeclir por 
todo o remo os actos publicos em nome elo novo monarcha cuja soberania foi im
mecliatamente r~conhecicla pela nação inteira; o ~lero, a n~breza, o po,;o, os tri
bm1aes, o exermto, a armada, todas as ordens e todas as corporações do estado 
for11m unanimes n'cste rcctmhocimcnto, nem uma unica voz se levantou em con-
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tl'<tl'io; c para se conscgnh' este fim tão transcendente, urio fo.i necossario acto 
algum clirecto ela auctor.idacle publica, pois qHe o governo se liniit01:1 a r egular, 
por portaria ele 20 de março (prova 4. a), o novo formulario, com que os actos 
P~1blicos deviam ser expedidos cl'ali em eliE~~nte. Tanto foi geral, espontaneo e una
lllme o accorclo de todos os püTtugtlezes no r econhecimento do novo rei, o qual en
trou ele facto na posse da corôa, ainda antes de saber que esta lhe. estava devolvida. 

Para completar este acto manclou o mesmo governo uma deputação. solemne 
~1. côrte elo Rio de Janeiro, para em nome ela nação portugueza comprimentar o 
novo monarcha. Esta deputação foi ,composta· elo duque ele Lafões, elo arcebispo 
de Lacedemonia e elo bacharel Francisco Eleuterio ele Faria e Mello 1, os quaes, 
em nome do governo <}:Ue os mandava e da nação, r enderam ao senhor D . P edro 
«a devida homenagem como r ei natural e legitimo sobexano dos portugnezes, cha
mado pela ordem da succcssão a occnpar o throno ele seus gloriosos antepassa
dos)) (prova . 5.a) . 

. A r eal casa de Bragança constava ftquelle tempo de sete príncipes, :filhos elo 
nlt1mo monarcha : o senhor D . Pee1ro de Alcantara, príncipe r eal, o senhor in
fante D. Miguel, a senhora princeza ela Beira D. Maria rrhereza, a senhora in
~antru D . Maria Francisca ele Assis, a senhora infanta D . Izabel Maria, a senhora 
1ufanta D . Maria ele Assumpção e a senhora infanta D. Anna de Jesus Maria, e 
a~em d'estes de uma veneranda princeza a senhora D . Maria Francisca Bene
diCta, tia elo falleciclo monarcha . D'estes príncipes e princezas, a senhora princeza 
da Beira D . Maria 'rhereza e a senhora infanta D . Maria Francisca ele Assis 
são, por ter em casado com príncipes estrangeiros; excluída~ ela successão, ela co
rôa, tanto pela clisposicão expressa da lei elas côrtes de Lame,go (prova 6.a), como 
pela formal r emmcia qt~e a essa 'successão iizer am nas capitulações de seus casamen
tos ; e as outras princezas todas r econheceram a legitima successão ele seu irmão 
primogenito, á qua1 deram expressa e formal acquiesccncia; a todos, porém, excedeu 
o semhor infante D . Miguel nos t estemunhos ela sua approvação e consentimento . 

_ Não podem haver expressões mais positivas e terminantes elo que as palavras 
de que sua alteza se serviu em uma carta que escr eveu á serenissima senhora in
f~mta - D. Izabel Maria, em 6 ele abril ele 1826 (prova 7."): ahi diz, que ((0 legi
timo herdeiro elos reinos ele Portugal e Algarves era o seu muito amado irmão_ e 
senhor, o ;imperador elo Brazil», e chama clesleaes e c1·i1ninosos a todos os que com 
0 nome de sua alteza quizessem contr arüur esta orelem legitima da successão . E sta 
car ta foi escripta: para .ser p1,1blicacla, e .a sua publicação foi expressamente appro
Vada na outra carta ele 14 ele junho seguinte (prova 8 . '), por isso tern a mesma 
força que teria qualquer instrun~ento civil, político ou diplomn,tico r evestido de 
todas as s0lemnidacles; introduzidas por direito ou pelo ceremonial: e em suas 
l)~lavras se contém, tanto o rcconllecimento .elo bom direito do senh0r D. P edro, 
q~1anto a formal renuncia c previa condemnação de toda, a 1n-etensão em contrario 
por parte elo senhor D. Miguel. Iguaes, e não menos positivas, declarações fez 
~1la alteza na carta que eilll. 12 ele maio elo mesmo anuo (prova 9 . "), dirigiu a seu 
Irmão e r ei, e os seus actos posteriores, praticados até o :fim ele fevereiro de 1828, 
são todos confirmatorios cl ' estes . 

A singela expmsição elos factos assim occorriclos n'esta primeira epocba ela 
qnestão portugueza está mostrando como a favor ela successf~o ·ao senhor D . Pe
dro IV conconeram cumulativamente a certe.za elo direito, o unanime consenso 
ela nação, a form al acquiescencia ele tGclos os príncipes, que estavam na ordem 
da successã.o, e a posse pacifica elo throno ; acr escente-se a estes títulos o r eco
X:he_cimento de todas as potencias, e cl.ig-a-se o que faltou p~ra constituir a legi
t1mldad~? Ou mão ha, sjgnal algum visível da legitimidade elos thronos, ou são si-
gnaes irref1·agaveis os que concorreram n' esta successão. - · 

Este. é o lmico e verdadeiro assento ela questão, e o ponto conhecido ele ou~le 
se de~e partir para caracter.isar com justiça os aconteeimentos subsequentes . l::i~ 
0 sen1i.o~' D . Pedro IV em m~rço; abril, mai0 e jlmho de 1826 foi ·o legitimo re1 

l Dos tres memlhos d'esta depu-tação o duque de Lafões foi em 1828 a.~·denie promotor da 
~surpação, o tanto elle como os dois outros estão assiguaJclos no assento elos t res estados. Seu 
cst~mnnho, portanto, não póde ser suspei to ao seu partido. 
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ele Portugal, como pôde sua magestacle deixar ele o ser. em 1828? Que pocl~r ha· 
sobre a terra, que possa dar ou tirar a legitimidade ela successão? A subtileza 
dos sophismas poderá. obscurecer a verdade, porém nunca destrnil-a. 

Quando o senhor D . Peclro IV foi informaclo ela morte ele seu augusto pae, 
acceitou a corôa, que de facto e de clireito ent sua; porém, ·movido pelos princí
pios L1a mais sabia política, declarou logo não a querer possuir senão pelo tempo 
necessario para asseguratr .a inteira separação ele Portugal e do Brazil, e par~ dar 
as providencias que lhe pareceram mais conducentes para a futlu·a prospendacle 
ele seus novos subclitos .. Por decreto de 26 de abril ele 1826 confirmou sua ma
gestade o governo creaclo em 6 . ele março precedente por seu augusto pae, con
fi.rmanclo-se assim por actos proprios na posse da corôa '(prova 10.3

); em ~9 
do mesmo mez outorgou espontaneamente a e.arta constitucional da monaTchm 
(prova 11.3

) por um acto da sua sobentnia, nem provocado, nem pedido, nem 
ainda esperado ; e depois ele varios decretos regulamentares, por carta regia de 
2 de maio (prova 12.~), regulou as condições, natureza e effeitos da abdicação, 
que fez da corôa portugueza a favor de sua filha primogenita, a. senhora D . Ma-
1·ia da Gloria, a qual pelo direito ele primogenitura era a legitima successor~ á 
mesma corôa, por ter nascido, quando o Brazil era já independente, o unico pnn
cipe varão, que existia :filho ele sua magestade. Por estes aetos a senhora D. Ma
ria li succedeu em todo o clireito e posse, que tinha seu augusto pae, e ficou 
senclo legitima rainha reinante de Portugal, Algarves e seus domínios. · 

A abdicação da corôa a favor ela senhora D. Maria II estava expressamente 
annunciacla na cnrta constitucional, e com esta foi recebida e jurada por todas as 
ordens uo estado no, dia 31 de julho e nos dias seguintes 1. . . -

O govexno, a côrte, os grandes elo reino, todos os tribtmaes, todos os milita
res, todo o clero, toda a nobreza e todo o povo, todos foram convocados para e~te 
solemne acto (prova 13.a), o qual em todo o sentido foi verdadeiramente na:clO
nal, e tão livre e espontaneamente praticado, q,ue não foi neGessario commmal' 
pena alguma, nem ainda ameaça, contra quem não quizesse conC'orrer. . 

Todos os príncipes da . casa ele Bragança, que trio livre e. espontaneaménte ti
nham jurado :fidelidade ao senhor D. Pedro como legitimo rei ele Portugal,. coro 
igual liberdade e espontaneidade se ap1·essaram a reconhecer a abelicação ela co
rôa a favor da senhora D. Maria li, e a jurarem a carta constitucional da monar
ch.ia. O senhor infante D. Miguel presto~l aquelle jtll'amento pura e simplesmente 
em Vienna ele Austria aos 4 ele outubro de 1826 (prova 14.a), e [.~.OS 29 elo mesmo 
mez celebrou solemnes esponsaes com a senhora D. Maria II na qualidade de 
rainha reinante de Portugal : este contrato foi. auctorisado e confirmado com a as
sistencia e assignatura elos príncipes ela casa ele Austria (prova 15.a), e quancl.o 
a camara dos pares do reino felicitou a sua alteza por este importante acontec.l
mento (prova 16. 3 ), a sua felicitação foi acolhida com as expressões da mais cor 
dial e sincera satisfação (prova 17. a). 

Não foi menos notavel a perfeita acquiescencia e approvação com que sua. al
teza acceitou a regencia e logar-tenencia para que seLl augusto irmã.o o I).Omeon 
n~ decreto de 3 ele julho de 1827 (prova 18.a), e em consequencia cl'essa nomea
çao tratotl o mesmo senhor com os plenipotenciarios de Austeia e ela Grau-Bre
tanha nas conferencias de Vienna de 18, 20 e 23 de outubro ele 1827 (prova 19."), 

. : Alguns pretenderam que o gov~rnó do reino devia . convocar os h·es· e~tados a côrtes, par!t 
a~l ,Jtuarem_ a carta constitucional; porém esta opinião não tem fundamento alg·um solicl? ~o 
drrClto pt1bhco portttguez, nem na letra dos decretos vindos do Rio de Janeiro. A institurçao 
dos tres estados achava-se antiquada em Portttgal ·desde 1697, em que }Jela ultima vez foraUl 
convocados, e desde aquc1la .cpocha nenhum 1·ei ou principe portuguez foi jm·a(lo em cô~tes, 
nem o voto ~os tres estados fot mais ouvido para acto algum emanado ela soberania elo 1·e1 .. O 
se.nh?\ D. Joao VI, por ~aJ: t~ ele lei de 4 ele junho de 1824, declarou instaurada esta antiga lll 

stttLnçao; m_as e~ta declaraçao nunca foi posta em pratica, nem cl'ella podia resultar para o go
v~rno .a obngaçao ele convocar os estados 1mra caso certo e determinado, porque essa con;voca
çao for em todo ·o tempo dependente elo bom arbitrio dos reis .. 
. O senhor D. Pedro IV, no rrean1.b~lo da carta constitucional, não ordenou que esta fosse 
JUrada pelos tr~s .es~ados elo remo renmdos em côrtes, mas sim }Jelas tres ordens elo es~ado, 0 

que é cousa mut cltstmcta; e as tres ordens elo estado foram convocadas em massa nas (ltversas 
terras do reino. 
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~ nas conferencias de Lonclr·es ele 12 de janeiro de 1828 (prova 20. a), e com 
tg-ual deliberação escreveu á serenissima senhol'a infanta D . Izabel Maria, então 
regente de Portugal (está inserta esta carta na. prova 19.a), mmuncia~1do -lhe a 
·firme intenção ele r.eprimir todos os partidos e de cohibir to elos os excessos . 

. Todos os actos por que o senhor infante D . Miguel reconheceu, consentiu e 
approvou a legitima successão ele seu augusto irmão, e a validade da abdicação 
da: corôa portugueza a favor · ela senhora D . Maria II,. foram coroados pelo jura
mento que, á face ela nação e da Europa inteira, sua alteza prestou no dia ~6 ele 
fevereiro de 1828, ·ae reger e governar Porttig·al , conforme H carta outorgada pero 
senhor D . Pedro IV, e ele entregar o governo á senhora D . Maria II logo qlle 
ella chegasse ~~ maioridade (pTova 21. a), e pelo decreto (prova 22. a) que estabe
leceu o formularia com que seriam expedidos os actos elo novo regente. 

Declarações, juramentos, contratos, promessas, tudo quanto ha ele mais sa
grado no mundo, ligava o senhor infante para nunca atacar direitos tão solicla
~ente fundados como explicitamente teconhecidos: a honra, a religião e a justiça 
lrnpunham-lhe o rigoroso deveT de ser fiel depositaria elos direitos da joven ra.i
~a, sua sobrinha e sua noiva; e até o direito das gentes veiu augmentar os vin
culas da obriga~ã.o para tornar mais odiosa a usurpação, que áquelle tempo nin
guem poderia prever sem incorrer na censura de temerario e de insolente . 

. · Todas as potencias da Em·opa reconheceram logo .depois da morte elo senhor 
ret D. João VI a legitima successão ele seu primog·enito á corôa portugueza; e 
todas continuaram com o governo de sua magestade as antigas reh~ções de paz e 
amisade . As nief)mas potencias applauclira.m, e muito approva.ram, a abdicação ela 
corôa a favor ela senhora D. Maria II; .. e cooperaram poderosamente para que 
e~ta abdicação tivesse o seu inteiro complemento, ainda antes de verificada a con
chção do casamento de sem magestade a rainha com seu serenissimo tio . Todas 
reconheceram a legalidade ela cmta constitucional, emanada da soberania do rei, 
sem ser extorquida pela vio'lencia de partidos, nem exigida por importunas sup
plicas ou por criminosas intrigas i, e por essa r a são nenhmna duvida pozeram ao 
estabelecimento el'esse novo regimen; antes para elle muito concorreu a Grau
Bretanha com os seus amigaveis conselhos e bons officios, :vigiando e influindo 
n'aqueile tempo, por meio do seu embaixador, toda a marcha política elo governo 
d? Lisboa; e a côrte ele Vienna, cqjo soberano está lig·aclo pelos mais estreitos 
Vtnculos ele parentesco com o senhor D . Pedro IV, e que por lei da natmeza é 
llm defensor nato dos direitos e elos interesses da senhora D . Maria II, empre
gou toda a sua ·influencia na côrte elo Rio de Janeiro para conseguir a nomeação 
Glo senhor infante D. Miguel para a regencia de Portug·al, fundanclo-s·e para isso 
llas cliF>posições ela: mesma carta, que o senhor D. Pedro tinha outorgado. 

Quamlo o senhor rei D. Pedro IV fez nomeação do senhor infante para a re
gencia, escreveu áquelles dois respeitaveis soberanos, pedindo-lhes os seus bons 
(l)fiicios . e e:ffi.caz intervenção para a fiEil execução dos seus decretos, e suas ma
g?sliades acceitaram este testemunho ela, confiança do seu íntimo aniado, inter- ' 
Vllldo com em~ito por meio de amigaveis conselhos, ele positivas promessas, e até 

1 Algumas pessoas, seduzidas pelo espiri to ele partido, ou ignorantes elas cousas de f'ortu
g~l , têem pretendido q11e a carta constitucional, por ser contraria ás antigas leis fundamentaes, 
~ao podia ser dada J?elo rei sem consentimento ela naçã?. Em Por~ugalllJ.l~l.ca ho~ve leis fnn 
c amentaes sobre a forma de governo, ou sob1·e a orgamsaçã.o socw.l; a lei elas cortes de La
~te9o sóme11te proviclenciou sobre a ordem ela successão á corôa, e n 'este ponto a carta consti
dtc'!onalnão contém disposição algnma que lhe seja contraria. As instituições dos t1'es estados, 
fi 0 governo municípal, dos senhorios ele terras, foram CI·eadas ou recebidas nas Hespanhas pela 
t?1'ça de diversas circumstaucias políticas, e em diversos tempos; e em Portugal foram aclmit-
~das 110 estabelecimeuto da monarchia, e conservadas pelos costumes, sem que jamais se reclu
~rssem a lei fundamental escripta. O t empo e a mudança das circumstancias políticas destmi
ta,m o que o tempo havia CI'eaclo i e no reinado elo senhor D . Pech·o II, no fim do seculo xvrr, 
~cabou de todo a instituição dos estados. Novos' elem entos produziram novas combinações i .e 
\esc~e 1697 não houve em Portugal outra fórma de governo SCJJào 0 governo do rei e das au
c ondades por elle postas; diversas leis apertaram cada vez mlbis a centralisação do poder i 

:Poréiu nunca esta mudança foi convertida em lei fundamental. Com o mesmo direito, pois, c0m 
que os senhores .reis seus predecessores deixaram ele convocar os estados do reino, e cstabele 
c~ram e1n todos os ramos da administração o governo real sem mistura, com esse mesmo podia 
0 senhor D. Pedro IV estabelecer o gove1:no constitucional. 

. ; 

• I 
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de aruxilios mais pro:veifiosos, para que sua alteza correspondesse, no caU[Ll dos~ 
empenho ela delegação, it generosidade com c1nc seu augusto irmrio c legitimo r~1 

o havia escolhido para guarda e defensor elos direitos e soberania da joven rm
nha. Os protocollos ele Vienna e ele Londres (provas 19.a e 20.a) são prova cab~ 
d'esta verdade i; e a demora (las tropas britannicas em Lisboa, chu·antc os pn
meiros dois mezes da regencia do senhor infante D. Miguel, com o :fim ele clef~n
dercm a pessoa de sua alteza, ele darem .aos prii1cipios do seu governo ma1or 
força e vigor, e ele mostrarem a boa harmonia que exist ia entro elle c a Gra.~
Bretanha, mostrou que as promessas insertas n'aquelles protocollos foram cumpn
clas em tudo quanto . poclia ser favoravol ao senhor infanto . 

Por esta .maneira foi confirmada, pelo reconhecimento das potcncias, c pela 
intervenção elos gabinetes ele Vienna e ele Londres, a legitima succossão elo se
nhor D . Pedro .IV á co1·ôa portugueza, c depois cl' elle a da senhora D . Maria II, 
recebidas ambas e consentidas pela naç~io inteira, e formalmente approvadas por 
todos os ·pTincipes que estão na ordem da successão da mesma corôa. A succes
são da corôa1 aberta ]Jela morte do sei1hor D. João VI, :ficou fechada,, e o throno 
legitimamente occupado e pacificamente possuido. Todas as. trSJnsacções passadas 
sobre este assumpto, até os princípios elo anuo de 1828, foram legaes e valiosa~, 
o. são a tmica regra segura para clecidir dentro e fóra de Portugal todas as chlvl
clas e questões, que a ambição c o espírito de partido têem ultimaniente suscitado. 

CAPITULOU 

A ELEYAÇ;;_O DO SENHOR INFAN'rE D. li!WUEL AO TJJRONO FOI RIGOROSA USURPAÇÃO, 

'l'Ã.O INJUSTA E~I sr, QUANTO F.SCA;:!D.ALOSA NOS MEIOS 

Para se caracterisar a rebellião, quo em 1828 transtornoti a owlem publica miL 
Portugal, será ncccssario remontar aos acontecimentos passados em o dia 30 de 
abril de 1824, e que cobriram Portugal ele luto, como é sabido por toda a Europa. 
N'este dia, de fuResta mem01·ia, apparcceu em Lisboa uma vasta conspiração, que 
tinha siclo tramada para tirar a corôa, ou ao menos a libcrclade e o governo, ao 
respeitavel e venerando monarcha el-rei~D . João VI. O senhor infante D. Miguel, 
destinado pwra assumir a corôa ou a regencía, apparecia a testa elos conspirado
res e dirigia, na qualiclaclo ele commanclante em chefe elo exercito1 todos os ataques 
·Contra a auctoridade real. A manhã cl'este dia mostrou aos portuguezes assombra
elos toda a tropa ela capital em armas; o pahLcio ele oi-rei cercado ele bayonetas; 
vedada ao monarcha toda a coinmtmicação com os seus fieis servidores; um seu 
ministro ele estado preso, qutro escondido para fug·ir talvez a muito peior sorte; 
as cadeias pejaclas de presos; os tribtmaes todos fechados; e a:ffixac1a publicamente 
uma proclamação, . assignac1a por sua alteza (prova 23."), tão clesalinhacb no seu 
estylo, quaLJJto falsa; e subversiva, destinada para~ exaltar o es1~irito dos solclaclo.s, 
o fazer d' elles o instrumento elo ~1ogro attentaclo que se pretendia consummar. ::)e 

1 Tem-se pretendido que o cmbaixaclor ele sua mngcstaclc bútannica JJE\o assistiu ás con~c
rcncias ele ViemJa senão em qualidade ele' testemunha, c que os protocollos das mesmas confe
rencias não têcm o caracter, nem a força çle tratados. Ambas estas asserções parecem mn,l f1.m
~adas . Logo que sua magestade o senhor D . J:>eclro IV pediu a sua mn.gestaclc imperial o 
~mp~rador de Austria e a sua maJgestadc o rei da Gran-13rctanh"t os seus bons ofEcios p:;u·a a 
mtc1:,::t. exccu9ão dos seur; dec\·ctos, c que suas magestacles tanto não recusaram a pedida inter
v_cnçao,_ que for!nalrnente a aecc itm:~m, tornando por seus plcnipotcuciarios parte nas eonfcren
Clas, e faz?nclo mscr~r nos protocollos as cartas elo rei ficlelissiroo, por esses factos ficaram sendo 
partes act tyas nas d ttas eonfereu.cias, c com bem fnndaclo direito a exigir ele cada uma elas ~l
tas partes 11;tter~ssaclas o .cu_mpri~lento das respectivas promessas e obrigações; e d'cstc clir~1to 
nasc: a ?bng·aya~ d2 ass1stn· e ll..]Uda1· a parte iru1ocente, c a constranger a parte rcfractn-na n. 
dar mteu:a s~tts{a,ç.ao por toda a quebra das mesmas p1·omessas. J!:im'bora o protocollo ele umn. 
confe~·encJ_a nao tcn~r:t o c~racte~· nem o nome ele tratado, é sempre indt1hitavel que as promc~ · 
sa~ n ell~ msertas sao ob::1gat.?n~~,. como quacsqucr otltras, n.liás tacs conferencias seria~. va.s 
e lllusoruts; As C?nvençocs nao trram a sua força ela fórma externa, sim ela. vontade mUJndcsta 
de quem n _ellas mtervem; e para ~s plenipotcnciari.os que assistiram ás conferencias, serem 
reputados stmplcs testemun!1?-s, era forçoso que não tivessem claclo, nem acccHo }Jl'omcssa nlgn
ma, e que declarassem poslt1.vamente qtlC assignavarn como testenumbas c a,incla assim h::tvc
~·ia just~ ft~nclamcnto para e:xigir o ctm1p1·imcnto elas pl'omcssas ali feita~, pn.ra não ser nltra· 
Jàrla a cltgmdade dos respectivos soberanos, qtlc afl tinham auctol'isnclo com a prcscnçn. de se11S 
plenipotcnciario& c ministros. 
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a fidelidac~e ela naçn.o e do exercito, a magua quo inspirava a lastimosa sorte elo 
encarcerado monarcha, e, sobretudo, os generosos esforços ele todos os membros 
do corpo diplomatico, que conseguiram trazer o senhor infmlte, ·posto que de mau 
~raclo, aos pés ele seu o:lfendido pae, ·e livrar este do cêrco elas bayonetas, em que 
tinha estado por muitas horas, obstaram ao pleno desenvolvimento d'esta conspi
ração, foi, todavia, preciso, para restabelecer a ordem publica e restituir inteira
·rnente a liberdade ao monarcha, que sua magestadc se acolhesse no dia 9 ele maio 
a uma nau ingleza, e cl'ali mandasse o senhor infante para fóra elo reino, clesfi
ze_ss~ quanto contr~L a sua auctoriclacle havia sido obrado, e mandasse proceder 
cnmmalmonte contra os principaes cumplices de tão horrenclo crime (prova 24. a).. 
O te~po aplacou em breve a justa indignação do soberano, cujtt clemencia, ver
dadeu·amente real, lançou o véu do esquecimento sobre tão escandalosos factos, e 
mandou caGcellar e trancar todo o processo 1 para apagar ele todo a memoria d' el
les (prova 25 . 8); porém os culpados nunca percleram a lembrança do crime, nem 
0 . pezar ele o nã'o terem consumrnaclo ;· e atormentados pela idéa elo castigo mere
Cido, collocaram toda a esperança ele inteira ímptmidade no senhor infmlte, cujo 
nome ficou senclo para clles a senha de união e o pretexto para ameaçarem a or
dem publica, em cuja consolidação temiam que apparecessem as proyas e o castigo 
de_ todos os seus crimes . N'esta facÇ(!ão foi que em 1826 as intrigas, urdidas em 
pa1z estrangeiro, como é sabido, foram buscar os instrumentos para perturbar a 
tranquilliclaclc, cl'aqui saír.am os instigaclores da rebellião mal succeclicla d'aguelle 
anuo e os que com melhor successo têenl cliri.gi.clo e sustentaclo a ele 1828. 
. A acclamação elo senhor D . Pedro IV, por morte de seu augusto pae1 tinha 

8~clo tão pacifica, como geral e espontanea; porém as noyas instituições, poste
l'lOr?Jente mandadas por sua magest,ade, produziram a<],uellD alvOI~oço, que uma 
llov1clade tão subita e inesperada devia cansar em um pmz, aonde nao estavam ele 
todo cerradas as feridas de passadas commoções lJoliticas; assim mesmo foi c~:m
stante, geral e uniforme por todo o r eino a a:cceitação e juramento ela carta; e to
das as intrigas e promessas estrangeiras, com que foram combatidos os antigos 
l)artidos elo senhor infante, apenas conseguiram seduzir um pequeno munero ele 
chefes militares, os quaes arrastaram para o seu partido luna fracção elo exercito, 
e com ella foram para Hespanha arvorar o estandarte ela rebolliao e proclamar nú 
0 senhor infante, e na falta cl'elle uma ordem ele successão .contraria a todas as leis 
ftlnclamcntaes ela monarchia (prova 26.a) . 

A rebellião militar nunca póde ser olhada como acto de vontade nacional; an
tes quando ella triumpha, o Yicio da primitiva Yiolencia annulla e corrompe todos 
os actos ulteriores; e muito menos se poderia apresentar como vontade ela naçao 
P~rtugueza aquella rebellião de 1826, que foi promovida e quasi forçada pelas in
tngas estrangeiras 1, e por ellas armada, soccorrida e mandada atacar a propria 
patria. Toda a Europa r econheceu nos ataques, que esta facção fez contra Portu
gal, o ca.racter e a natmeza ele invasão estrangeira, como pelos ministros ele sua · 
lllagestade britannica foi Çleclarado e provado Da· sessão do parlamento ele 12 ele 
dezembro d'aquelle anno; e este reconhecimento torna desnecessa.rias novas 
Provas. 

~sta rebellião, pois, não mnclou o estado ela questão portugueza, e por isso 
contmuou o reino na obecliencia de sua magestacle fidelíssima o senhor D . Pedro IV 
h ~o inteiro etunprimento ele seus reaes decí·etos; . o as~im se conservaria ainda 

0Je, se o goyerno elo senhor infante so não tivesse pr evalecido do nome e ela 
auctoriclade de sua .magestadc para com elles lhe usurpar a corôa. 

9nanc1o o senhor infante D . Miguel desembarcou em Lisboa, no dia 22 de fe
v-ereu·o ele 18281 acha:vam-se em plena observancia os decretos elo senhor D. Pe-

fu . ~ Os rebel~es mesm? reconheceram que se .separavam. da vontade n~eional, pelo f~c~o ele 
Dgueru para fora do remo e ele fazerem em pmz estrang01ro a acclamaçao ,do senho'r mf>~ntc . 
di eve, porém, notar-se q_::e ent~·e os regimentos rebellados bouve tal, que na mesma m~nhã do 
1" a em que se rebellou Llllha JUrado a ca~ta dada pelo senhor D. Pcclro IV, sem clm~rcla nem 
delliJ.ugr:an2ia, Tau~o é. certo que_qstes corpos foram clepoi~ arrastaclos.por estranlw ÜnJmlso, se~ 

e heraçao, nem mteuo conheCJmento ele causa ; e com rgual elesaccorclo, quando entraram ar
~Uado~ pela pro>rincia. ele Traz os lVIoutcs, acclamaram em muitas terras, com a mais criminosa 
ero.enclacle, um s0b era110 estranho com o titulo ele imperadox das Hcspanhas. 
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dro IV; os rebeldes tinham sitlo hmça.dos para alem elas fronteü·as e erani guar
dados longe d'ellas; todas as facções estavam comprimidas dentro do reino; todas 
as opiniões tinham posto implicita confianç~ nos juramentos e declarações ele sua 
alteza; e este príncipe, forte com a assistcncia das forças britannicas e com ale
gitintidacle da sua regencia, . por ninguem disputada, não tinha que recei_m: violen
cia: nem coacção, como mtuto acertadarmente escrevett á sua côrte o nnmstro de 
sua magestade britannica em 22 de março de 1828 (prova 27 . "); a consolidação 
da publica tranqnillidade só d' elle dependia; e para convencer a todos, ele que a 
usurpação da corôa era nascida da sua livre vontade, não consentiu que os rebel
des, refugiados em Hespanha, podessem voltar para Portugal, senão quando ·a 
mesma usurpação estava ele to elo consummacla (prova 28. ").Todavia, a obra ela usur
pação eomeçou logo no dia em que o senhor infante clesembarcou, organisanclo-se 
o systema de terrorismo com sciencia e consentimento de sua alte'za, ás portas 
mesmo e debaixo elo vestibulo elo palacio Teal, aonde diariamente eram insulta
dos e até espancado,'>, por homens escolhidos da in:fima ralé da sociedade e pago,s 
pelo governo, as pessoas que ía,m comprimentar o senhor infante pela sua chegada 
e que ~:'L entrada e á saida o não accla:rriavam com o tih1lo ele 1·ei e de ?'eÍ absohtto . 
Todo o corpo diplomatico foi testemunha d'este escancblqso excesso, elo qtfal fo
ram victimas ·as lJessoas mais respeitaveis por seu nascimento e por seus empre
gos, e. até estrangeir0s ele mti.:ito alta jerarchia. · Quando no dia 24 ele fevereir0 
sua alteza foi á basílica ele Santa lVIaTia assistir a um solemne Te Detwn~ na ida 
e na volta foi segtliclo e precedido por pessoas ela sua comitiva (e algtms era~ 
Cl'eados seus) os quaes gritavam em altas vozes, clanelo vivas a D. :Miguel 17 re1 
absoluto; e sua alteza sorria-se ouvindo estes braelos. 

Forte com a pTesença e assistencia elas forças- britan:nicas, o governo elo senhor 
infante marchava publica e · abertamente no caminho ela usurpação, tendo em p~uc.a 
corrta a atroz injuria que fazia a sua magestacle britannica em abusar tão cnn:t
nosamente elo auxilio que lhe tinha sido outorgaclo para muito cli-verso fim. A clJS
·sohlção da camara elos deputados (prova 29. "); a creação inconstitucional de uma 
junta para formar novas instrucções para a eleiçã.o de outra camara (prova 3Cl."-), 
publicada com_ o unico fim ele illudir por algum tempo os nacronaes e os estran
geiros; a elemissão ele todos os governadores elas províncias, elos commanclantes 
dos corpos militares e . elos empregados civis mais cons pi~uos por suas virtudes; 
a collocação em todos os empregos mais eminentes ele homens ·conhecidos pül' 
seus vícios, pela sua violencia e por uma inteira devoção á facção usurpaclora; .a 
expulsão para fóra elo reino, ou a prisão e a lJerseguição elos portuguezes m31IS 
honrados e mais resolutos; todos estes actos foram consequencia ela força que o 
governo elo senhor infante recebia com ·a presença do auxilio britannico. 

' O governo manclou emissarios por todo o reino para promoverem acclamações 
tLlmtütuarias ele novo rei, feitas pela populaça elas terras; e quanclo os magistra
·dos locaes se oppunham a esta desordem, uma prompta demissão, não motivada, 
ensinava os outros a serem mais cloceis ás intenções elo gover110. Os generae~, 
que governavam as províncias, mandaram circulares a toelas as camaras munici
paes, convidando-as para }Jeclirem ao senhor infante que se fizesse rei, confor.me 
as instrucções que a cada um remettiam, as quaes tinham sido ordenadas nas se
cretarias de estado dos nego cios da justiça e ela guerra (prova 3i . a) ; e para re
mover toda a opposiçrio, foi, contra· as leis elo reino, auçtorisaclo o tribunarl elo 
desembargo elo paço para clemittir toclos os vereadores menos devotos ela usurpa· 
ção e substituil-os por outros, que fossem conheciclamente aclclictos a ella. A i.m
prensa, enfreacla pela censura, sómente servia para publica'l' calumnias e ameaças 
contra os portuguezes fieis ao rei legitimo, e para espalhar entre a multidão os 
mais grosseiros SO}J.h~sm~s, com que a üwção pre~enclil:1 apoiar seus intentos; p~·o
curou-se que ~s fehmta7oes mandadas ao senhor 1-nfante por algumas corporaç0es 
fossem conceb1das em Igual estylo; e para que nem a religião escapasse ct profa
nação, fez-se com que os prégadores lançassem dos pulpitos os mais violentos 
anathemas contra todos os que permanecessem firmes na fidelidade juracla ao se
nhor D . Pedro IV. 

Todos estes factos são notorios e constam em grancle parte elas gazetas de Lis-
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bo~ d 'aquelle tempo, e foram comnmnicaclos pelo emL~üx:aclor ele sua magestade 
hntamlica (prova 32. a) ao seu governo, e por este nrguiclos em uma nota dirig ida. 
ao embaixador pot;tuguez em Lonch·es (prova 33 .a) . E é para se notar que o go
verno do senhor infante procedeu em todos estes actos em nome e com a capa da 
:tn~toriclade elo senhor D. Pedro IV .. como se á rebellião, ao pmjurio e á p erficlia 
qtuzessem aüicla ajuntar a mais aleivosa e cruel zombaria . 

<?heg·ou o dia ~5 ele abril e j á as cousa;; tinham chegado ao pontq de nao ser 
pos_slVel obstar-se á u,surpação; j á o governo do senhor infante não precisava cl~t . 
~~s1sténcia ele tropas estrangeiras, n em da capa da auctorida.cle do r ei legitimm; e 

· Ja podia desafiar a opposição n acional e menoscabar a r eprovação das potencias; 
senhor de toda a aclministraçãq publiea; certo ela cooperação dos seus cumplices , 
qne _occupavam todos os empr egos do exercito e do estado, e tendo sacudido todos 
os vmculos de j ll.stiça, de r eligião e ele clecencia, o governo julgou-se dispensado 

. d~ toda a consideração honesta e pôde marchar francamente para o s·eu fim. No 
dia 25 de abril consummou-se a usmpaÇão ela corôa. 

N'este dia o senado da. camara ele L isboa, composto em g rancl e parte de mem
b~·o s nomeados pelo governo e tirados da ordem da magistratura, estando prote
gido por fort es patrulhas c'L'l. guarda real da pol.icia, e acompanhado por mais de 
um cento de homens flagiciosos e cob ertos de publico op probrio, deu principio a 
esta obra, digna ele tão vis instrumentos; foi desenrolado o estandarte ela cie1ade 
em uma j anella elas casas mtmicipaes, e á vista d'este signal fo i acclamado r ei o 
senhor infante, abrindo-se ali registos publicos para r eceber as assignatmas elos 
que acceclessem á mesma acclamaçao. Quem passava por aq uellas vizinhanças era 
fo1·9aclo pela populaça a ir assignar; por toda a cidade Q.iscorriam emissarios a 
sol~citar assignaturas, não se pejando de convidar para assigna'r até as mulheres 
~ats clespreziveis por sua viela prostituta ; a mesma pess'oa .assignou-se com va
l?taclos e r epetidos nomes, e nos dias seguintes a auctoriclacle publ.ica e a policia 
c~uviclou por toda ·a parte novos assignantes; fazendo saber em todas as reparti
çoes qual seria a triste sorte dos que r ecusassem, fazenclo assim concorrer por 
medo aqnelles a quem impedia a consciencia elo dever, como o embaixador de sua 
magestacle britannica annunciou ao seu governo em officios ele 26 e 30 ele abril e 
ele 3 ele maio ele 1828 (prova 34.a). . · · 

O voto elo senado foi na noite d'aquelle dia levado, com o falso nome de r e
p~·esentação ela cidade de Lisboa , á presença elo senhor infante, o qual n 'esse 
mesmo dia acceitou o titulo ele r ei, consentindo que, como r ei, lhe beijassem a 
lnão os faccios0s que estavam presentes, e abandonando o titulo de r egente em 
nome do senhor D. Pech·o IV, para assignar com o de r ei o decreto. ele r esposta 
ao senado da cama.ra (prova 35. a)_. E a inda que, para illuclir os que se não qtú
zessem desenganar, este decreto fosse concebido co m o maior dolo e refinada hj 
pocr~sia, a Ringuem ficou a menor duvida_:da consum1:J?-ação elo crime, e nos dias 
seg.u1ntes, pela propria gazeta do governo, foram conv1daclos o.s portuguezes p::wa 
as_s1gnarem a r epr esentação elo senado ela camara, e os presidentes de todos os 
trrbnnaes foram insinuados para fazerem nas suas repartições outras similhantes 
representações; entre as quaes é muito notavel uma, attribuida à nol:ireza do r eino 
(prova 36. ") 1 porém que ap enas foi obra de dois ou tres facciosos e assignada em 
casa do duque de Lafões por um pequeno numero ·de nobres, a quem obrigou o 
lneclo que a facção usurpadora tinha espalhado por todo o reino e as intrigas com 
que foram cercados. 

Os factos r econtados. são de natureza tal, que p arece escusado trabalho de
j0~~trar a sua criminalidade : tomar o throno alheio; alevantar-se contra o rei 
egit1mo ; faltar a r e1Jetid.as promessa~ e declarações ; quebrar os juramentos ; tirar 
~ throno a uma noiva innocente, que gen ero samente havia dado qninhão n'elle ; 
101Uper os esponsaes; acceitar a delegação da r egencia para se servir cl'ella contr"a 
0 augusto delegante ; acceitar os bons o:fficio s das potencias que intervieram nos 
protocollos de Vienna e de Londres; solicitar a assistencia· elas tropas britannicas 
Para poder comprimir quaesquer facções, e servir-se d 'essa força para com1Jletar 
~ ~surpação ; e, ultimamente, perseguir, expulsar Oll encarcerar os portuguezes 

eis, só porque não qu-izeram ser traidores e pe1juros, taes foram os meios por 
46 
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que se operou a usurpaçã.o do throno portuguez. Os sophismas ou a parcialidade 
mrnca poderão destruir verd~Lde tão palpavel, nem mesmo obscurecei-a. 

Emq11anto estes factos se passavam em Portugal, o senhor D. Pedro IV no Ri,o 
ele Janeiro clava uma nova prova da generosa confiança que tinha na su.pposta fi
deE'riade elo se-nhor infante, declarando, por decreto de 3 de março ele 1828 (prova 37. a), 
completa a abdicação ela corôa portugueza, e preparando-se a manclàr immec1iata
inen.te para . a Europa a sua mlÚto amada e querida filha a senhora D. Maria _II, 
conformando-se assim com os efficazes desejos que sua magestade imperial o Jm
peraclor ele Austria e sua magestacle o rei ela Grau-Bretanha haviam consignado 
por seus plenipotenciarios nos p1·otocollos ele Vienna. Com effeito, esta joven e in
noce:nte rainha partiu para a Europa no mez· ele julho seguinte i ; porém a sua 
vinda sómente serviu para testemunhar ele mais perto a usqrpação ela sua corôa 
e a cruel perseguição elos generosos defensores ele seus direitos. O senhor infante 
recusoa cumprir o decreto elo complemento ela abdicação, e sómente cuidou nos 
meios ele dar a possível apparencia ele legalidade á usurpação, porque justificai-a 
era impGssivel. .Para esse .fim convocou, por decreto ele 3 ele maio ele 1828, 0S 

antiquados e jü desconhecidos tres estados elo reino a côrtes, para o :fim de ((!"e
conhecerem a aiJplicação ele graves pontos de direito portuguez>> (prova 38.a). Es
tes chamados estados foram abertos no dia 23 ele iunho, e, com a clociliclacle que 
promettia o modo ela sua convocação, logo nas primeiras r euniões confirmaram 
com o seu nome quanto IJela facção havia sido obrado. Já na abertura elos estados, 
quando o r everendo bispo ele Vizeu em um insidioso discurso fez a proposição elo 
objecto para que eram convocadas as côrtes (prova 39.a), na violenta resposta que 
lhe fez o procurador çl e Lisboa José Accursio elas ·Neves (prova 40.n), se deu a 
questão por decidida, c foram chamados ?·evolucionct1'Íos e dema,r;ogos os que fossem 
ele contraria opinião, intimando-se por esta fórma a cada membro a decisão que 
cl'elles se esperava, e qual seria a sorte elos que se atrevessem a enunciar alguma 
opinião em contrario. . . 

Toda a Europa caracterisou a convocação elos estados como o ultimo acto cl'esta 
política trageclia, e os ministros cliplomaticos r esidentes em Lisboa suspenderam 
as suas ftmcções logo que o decreto ele convocação lhes foi communicaclo. O exito 
corresponcleu ao que se esperava, e os chamados estados decidiram <<que ao senhor 
D. Miguel pertenceu a corôa po1;tugueza desde o dia 10 ele março ele 1826, e que, 
p01·tanto, se devia reputar e declarar nullo o que o senhor D. Pedro IV, na qua
lidade ele rei ele Portug·a.I, praticou e cleci'etom> ; o senhor infante, para fazer es· 
quecer os actos anteriores, pelos quaes elle proprio se havia constituído parte e 
juiz n'esta questão, declarou por decreto ele 30 de junho (prova 4l.a) conformar-se 
com as resoluções dos estados, ordenando que d'ellas tomassem um assento em 
commum, o qual foi assignaclo em 11 ele julho seguinte, substancianclo-se n'elle 
todos os falsos argumentos e subtis sophismas, com que se tem pretendido colorwr 
a usurpação da corôa (prova 42. a). Para se r efutar este monstnwso monumento 
ela cegueira elas paixões humanas basta examinar imparcialmente cada um dos 
seus funcbmentos. 

CAPITU LO III 

BÃO FU'J$IS, FALSOS OU INCONCLUDBN'l'ES TODOS OS ARGUMENTOS 

COM QUE SE TEM PRJil 'l'ENDlDO EXCLUI!l O SENHOR D. PEDRO lV OU CFIA..>!AR O SENHOR D. !IIGUEL 

'l'oclo o artificio do assento dos chamados tres estados se funda em um unico 
argumento; convem a saber : que exclui do ela successão .o primoo·eníto elo senhor 
rei D. João VI, pelo menos em 15 de novembro ele 1825 a corô~ portuo·ueza ne
ce~sa~·iamente . foi devolvi~~ ~o irmão segu~1clo, porque ~ntre elles não 

0
ha out~o 

prmCipe ou prmceza çom mreltos á successao, e porque seria repugnante á rasao 
1 Tem-se l)retÊmdi~o que o .senhor D. Pedr? IV era: obrigado rior seus proprios actos a ml!'n

dar para a Europa a JOVen rmnba logo que fossem celebrados os esponsaes com o senhor ID· 
fante; porém, esta opinião· é cabalmente refutada pela letra e espirito ela carta de abdicação de 
2 ele maio de 1826. N'este acto declarou sua magestacle que a rainha não sairia do Brazil, e~
quanto não estivesse concluído o casamento; e sabido é que pelas leis de Portugal e elo Bra,:n[ 
o casamento não é concluído entre catholicos, senão quando é celebrado á face ela igreja, na 
fórma ordenada pelo concilio de Trento e por palavras de lJTCsenti. . 
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que o primogenito poclesse em 10 ele março ele 182G transmittir a seus descen
~entes direitos que já não possuia . E ste é o fnndamento a que chamam grande e 
Inconqusso , c todo o assento é dirigido a demonstrar n. exclusão do senhor D. P e
dro IV pelos quatro segtüntes arg~tmentos : ,primeiro, porque se tornou estrangeiro 
quando se houve e se deu por soberano elo Brazil, que é estado estranho, e como 
e~trap.geiro é excluído ela corôa portugueza _pela disposição·lítteral e claríssima elas 
co~·tes de Lamego ; pelo pedido, indubitavelmente outorgado, elos tres estados do 
remo nas côrtes de 1641; p elo exemplo do que se passou na controversia levan
tada por fallec imento ele el-rei D. Fernando, em que a princeza D. Beatriz, que 
se achava nas mesmas circumstancias do senhor D. Pech·o, soffreu, quanto á sue
cessão, a mesma repulsa; e pela r asão dos inconvenientes e, para melhor dizer, 
dos da.mnos, que se segqem de um rei estrangeiro. Apertados aqui os auctores do 
assento com o exemplo elo infante D. Affonso, que, sendo conde soberano ele Bo
lon.l~a., su~cecleu, todavia, a seu irmão n. Saqclw li J:?.~L corôa de Portugal, illudem 
a_ dtff!-culclade, ~ffirmanclo que o conde ele Bolonha não succedêra por successão or
dtnana,_ n1-as sin1- extraorcli~ariamente por eleição, tendo recobrado a naturalidade 
pela s.ua immeeliata vinda para o ~' ehw e s13ndo habilitado cpmo por dispensa elos 
estados elo reino. · 
.. O segtm.do argu~nl')nto é que, t~ne~o - se o senhor D. P~elro ~p.habilitad? ele re

~tdn· em Portugal, .Já por se constltmr soberai).o do Brazrl, e Já por se hgar por 
Jln·anlento com a~ suaê leis, que t*> expressa e resolutameP.-te lh 'o prohibem, foi 
por isso mes11-1.0 13xcluiclo cl.a successão ela corôa portugueza, pélos inconvenientes 
qne r esultam ela ansencia perpetua e moralmente invencível; pela disposição das 
côrtes ele 1641; pelo ex(?mplo elo que o estado da nobreza pediu nas côrtes de 
Thot;nar a elcrei D . Fílippe, e pelo que dispõe a carta pate:p.te cl{:l 1642. 

E o terceiro argumento que, tendo o senhor rei D. João V I possui do, depois 
(le 15 de novembro de 18251 ·o~ dois clistir).ctos e sl'}paraclos senhorios ele Portugal 
e elo Ihazil, e tenelo-lhe o senhor D. :Pedro succedido n'este, ficou excluído da, 
Sttccessão cl'aguelle pela aarta patente de 1642, pela qual" foi outorgado o pedido 
dos estados, <le que quando o r ei ele Portugal po15sui sse dois distinctos senhorios, 

· por suq,, morte lhe succeclesse ·o filho varão primogenito no senhorio maior, e o se-
g'ltnclo no senhorio menor, .. 

O quarto arguii).ento, com que os ::j,uctores elo assc::nto pretendem fup.elamentar 
a exclusão do senhor D . P~el1-·o, é deduzido ele t §lr, na opini~o d'elle15, sua mages· 
tade violado affrontosamente as leis ele :Portug[jJ, e d13 fle ter a:rrogq,do m.wtoridaele 
exorbitttnte e antes clespotiaa. · 

C0m estes quatro argumento13 pretenderam mostrar a exclul'lão do senhor D. Pe
dro, e para completarem a sua obra procuraram ao mesmo tempo responder, ou. 
~o menos obscurecer os poderosissimo~ FJ,rgumentos em que ~e fuuela;m· os direitos 
c e sua magestaele. · 
. Contra a pJ:imogeJ:?.itura oppõ13m que o 15enh.or D . :)?edro a perclêJ•a; ao assen

tnnento ela nação oppõem que esta fôra secluzicla e violentada; contra o juramento 
pr~staclo por todas as ordens elo estado, dizem que fôra ele cousa illicita, extor
~llldo poF violencia, em prejuízo de terceiro e para rn.ína ela nação; negam a força 
:s declaFações, prom~ssas e juramentos do senhor infante, por terem ::;ido feitas 
d m P~íz estranho, e inculcam terem sido arrancadas pela violencia; á clealaração 

a le1 ele 15 ele novembro de 1825, na qual o falleciclo mo~arch~ .chamou ao se
~hor. D. Pedro ~eu herdeiro e sr,_ccessor á corôa, respondem que essa declaração 
t ra maelvert('lnaia do composito+•, e que o monaroha, sem o CO:Q.cm•so dos tres es
tados elo reino, nada podia 1•esolve:!-' a tal respeito que valido fosse, nem os est~etos 
1econhecem a sua auctoridade ; e, finalmente, ao :reconhecimelj.to que 01'! ::;oberanos 
~~ Europa fizel!am elo seiJ.hor D. P eclr·o IV 1 ~·espondem os auatO! es elo asse11to quª 

soberanos erraram e se deixaram enganar. , -
Aqui está a singela e franca exposição ele todos os ::).J•gumeritos oom que os 

~:lctores do assento pretendem justificar a usurpação; a 1•esposta será igualmente 
t" anca e singela. Julguem os soberanos e os povos por quem está a rasão e a jus
.tça i conheça o munclo quem são os revolucionarias, os demagogos e os per
Jltros. 
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Est?·angeú·o oppõe-se a natu?·al) isto é, ao cp1e nasceu portuguez; e sendo certo 
que o senhor D. Pedro nasceu em territorio portuguez e filho de el-rei el e Portu
gal, é grande abstudo pretender-se que seja estrangeiro. A unica legislação por
tugueza, que existe . sobre naturalicla.de, é o titulo LV elo livro II elas ordenações 
do 1·eino (prova 43!), e por elle se vê não depencler a natúraliclacle senão do logar 
e da condicão elo nascimento. A natmalidaele é tão immutavel como a condi ção do 
nascim.entci' de que se deriva i e se pela carta patente ele 13 ele maio ele 1825, pela 
qual foi creada a inde1)enclencia politica elo Brazil, e pela lei ele 15 ele novembro 
do mesmo anuo, por que foi publicada a ratificação elo tratado ele reconhecimento 
ela mesma inelepenelencia, o senhor D . João VI desligou os brazileiros ele toclos .os 
cl.everes e direitos que tinham como naturaes portuguezes, por esses mesmos actos 
foram mantidos illesos e ex1Jr essamente res.alvados os direitos do senhor D. Pecl.ro IV. 
Os direitos elos soberanos e as successões á corôa estão collocados em uma esphera 
muito. sublime para serem r egL1lados pelos póncipios da vida civil i a sua r egra é 
a lei política, e na fálta cl ' ella os exemplos elas nações cultas, as quaes estEto mos
trando muitos r espeitaveis e virtuosos príncipes, soberanos a um tempo de diver
sos estaclosJ sem serem estrangeiros para nenhum el'.elles e sendo paes desvelados 
de todos os r espectivos subclitos . · 

Até o armo de 1825 o Brazil era ele direito parte integrante ela monarchia por
tugueza· e o senhor D. Pedro tanto direito tinha a succeder a el-rei seu augusto 
pae na corôa ele toda a monarchia, como na so\)erania ele cada uma das partes, de 
que esta .era COIIiposta; o r eino ele Portugal, o r eino dos Algarves, o reino do 
Brazil, o r eino ele Angola, o estado da In dia, etc., etc., nenhum cl' estes era es
tranho !Pm:a o senhor D. P edro, nem estranho para cada uma das partes co-inte
grantes ela monarchia; a, mesma lei política chamava o senhor D . Pedro para a 
Sl.lCcessã{) ele todos, e quando imperiosas circumstancias obrigaram este l)l'incipe 
a assumir -a corôa do Brazil, em viela ele :;;eu augusto pae, nada mais houve elo que 
uma ·antecipação ele tempo em parte ela successão, a qual, sendo legitimada pelo 
expresso consentimento elo soberano, · clei:x:ou intacto o direito ele succecler no tocléJ . 
Quando, }30is, o senhor D. Pedro assiuniu a corôa do Brazil, não se póde dizer 
que assumisse a corôa, ele ~taclo estranho e muito 1nenos que ficasse })Or esse facto · 
privado de succecler na corôa ele P ortugal. 

A lei das côrtes ele L amego, para a sucoossão elos :filhos· varões á corôa, esta
belece por unica · regTa a ordem regular ele primogenitura, conforme as linhas! 
graus e idade, sem excepção, nem condiyão .. Diz esta lei: <<Viva o senhor rel 
D. Affonso e posst~a o reino ! Se tiver :filhos varões, vivam e tenham o r eino ele 
modo qué não seja necessario tornm· a fazel-o.s Teis el e novo. D'este modo succe
clerão. Por morte do pae herdará o :filho, depois o neto, éntão o filho elo neto,. e, 
finalmente, os filho s elos filhos, em todos os seculos para sempre. Se o primell'0 

filho ele elcr ei morrer em viela elo pae, o segundo será r ei, e se este fallecer, 0 

terceiro, o quarto e os mais que se seguirem por este moclo 1 », 
Aqui. está a aniea lei para a suecessão elos filhos varões, e como por ell!lo 

s_e nfio exige outra qualidade, senão a de ser .filho primogenito elo ultimo rei, é 
inelubitavel ser o senhor D. P edro IV chamado para succecler á corôa portu
gneza. 

Os auctores do assento e quantos têem pretendido justificar a usurpação elo se
nhor infante D. Miguel, são obrigados a inverter e a conflmclir as disposições da 
lei das côrtes ele Lamego, interpretando mal e applicanclo peior a parte q Lle res-
peita ao casamento das filhas ele el-rei. Diz a lei: .I 

aDure e&ta lei para sempre, que a primeira filha ele el-rei nunca case senão 
com por~ugue~, para que o reino não venha a estranhos, e .se casar com princ~pe 
estrangeiro, nao herde pelo mesmo caso, porque nunca queremos que o nosso r el1l0 

1. ccVivat clominus rex Alphonsus et habeat l'eguum. Si habuerit filies varones vivant e~ 
habea~t regnum ita ut no_n sit necesse ~·acere illos ele novo reges. Ibunt de isto mod~. Pa-ter 81 
habuent regn~m cum fuent mortuus, fihus habeat, postea nepos , postea filius nepotis, et poste~ 
filios filiorum m secula seculorum per sem per. Si ft1erit mOl'ttms prinms filius vivente rege p91Ú01 ' 

secundus erit rex; si secunclus, tertins; si tertins, quartus; et deinde omnes per istu1n JllO
clum., 
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sáia. fth'a das mãos dos portug·uezes, que com seu valol' nos fizeram rei, sem ajuda 
alheta, mostrando n'isto sua fortaleza e derramando setl sangue t . >>· 

. Aqui falia-se elas filhas de el-rei e não dos filhos varões, para os quaes se não 
<hspõe rasão alguma ele exclusão·; não se orderra que a print~eza, que casa com 
est1:angeiro, fique senclo estrangeira, mas sim que perca, ella e seus descendentes, 
0 d1reito de succecler á corôa. A pena do casamento não é applicavel a eutros ca
;os, ne?l u~a. disposição especial pócle ser convertida em reg'l·a geral_; a lei· legis-
1ou mmto d~tmcta e_ separadamente para ?S filhos varões e para _as ;filhas-; aqnel
. es nunca sao ex:chudos, estas no caso umco ele casarem com p'l.·mctpe estranho; 
e o fi?l cl'esta disposição foi recori1pensar ass im a nobreza elo reino, pela parte 
qtte tinha tido na· m·eação ela monarchia, tmil-a mais estre itamente com a nova 
dynastia, e propoi· um poderoso incitamento para outras gentilezas e·actos de :valor, 
por Oilcle os fidalgos merecessem a clisiincta honra de casarem com as filhas de. 
el-rei e de entrarem na ordem eventual da successão á corôa. 

Nas côrtes ele 1641 não se fez lei álgnma fundamental, nem de simill1ante lei: 
se fez mmca menção nos livros, nas escolas, ou nas praticas dos portuguezes dou~ 
tos emquanto o furor elas facções não obrigou os fautores da usurpação a altera
~·em a verdade da; historia para acharem pretextos com que podessem illudir os 
lUcautos; . mas como a cada passo r ecorr em a essa pretendida lei, é forçoso que ele 
uma vez se aclare o que a malicia tem procurado confunclir. 

Em· 1641, n' esta epocha tão memoravel nos fastos ela h-isto ria portugueza, es
ta;ram todos os animas resentido(! elos males da dominação castelhana, .e todos de
seJavam impedir que ella se repetisse. Para satisfazer a este· geral clesej o, propoz 
cada um dos tres estados, juntos em côrtes, mas deliberando separadamente e 
sem haver entre elles conferencia, nem mutuo accordo, as proviclencias que lb.es 
l)areceram mais convenientes para prevenir a repetição de circumstanc.ias que tor
nassem a st~eitar Portugal a Castella, e pediram a el~rei que mandasse fazer lei 
n'aquella conformidade. Aquellas proYiclencias, quando tivessem sido ;:~(loptaclas, 
te)lc1o por fim unico impedir a união ele Portugal a Castella, mmca pocle·L'iam ser 
applicadas ao Brazil, que acabava de fazer parte de Portugal, a cujas corôas o 
senhor D . Pedro IV tinha um mesmo cHreitoJ e que só pela abdicaçã<;> nà pessoa 
da senhora D. Maria li ficaram definitiva e irrevogavelinenté separadas. Mas 
} 0.l1lo nun?a aque~as ;p~·oviclencia~ ~oram acloptaclas por el-rei, nem convertidas em 
e1, fica amcla mats n stvel a mahCia com que, a ellas se r ecorre. . 

Foi sempre uso constante em Portugal, que nenhtrma providencia aeloptaela ou 
Proposta pelos estados elo r eino tivesse o caracter e a força ele lei, emquanto não 
fosse approvacla e s:mccionada por el-rei ; e debalde .trabalha _quem allega os pedi
dos elos estados, emquanto não produzir a sancção r eal. Só o r ei fazia a lei, porque 
só elle lhe clava a fôrma e a força legal, e emquanto estas duas condições essenc.iaes 
faltavam, os pedidos elos estados não passavam ele meros desejos ou ele si~1p~es 
l)l'oposta.s . Taes foram os pecliclos elas côrtes de 1641 sobre · os pontos de chrmto 
publico. 

Ao e-staclo elo povo respondeu el-r ei: «Mandarei estabelecer lei para o que me 
apontaes no ir e ru ca1)itnlo e ao estado ela nobreza respondo que será na con
ft>rmiclacle do que tinha deter~inado o senhor rei D . João III, com as declarações 
e _moderação que parecer que mais convem á conservação e bem commum elo 
relno». Ao estado da nobreza em particular respondeu tambeni el-rei : <tO que 
ipo11taes n'est e capitulo é conforme ao que tenho por mui cert~ . ele vossa ant~ga 
ea~drucle e vol-o agradeço muito, crendo que mrmpre ao meu serv1ço, bem do remo 

e a vossa quietação o que n'elle pedis, e para isso manclarei fazer lei na fôrma 
que a tinha ordenado o senhor rei D. Jol'to III, com as declarações e moderação 
que parecer convem á conservação e bem commum do mesmo reino>> . E ao estado 
ecc~esiastico, finalmente, deu sua' magestade a resposta seguinte: uÁ materia d'este 
cap1tulo (cuja lernbra.nça vos agr·adeço muito) tenho respondido nos capítulos elos 

1 cc~it ista lex in sempite~·num, quocl prima filia regis accipiat maritum ele Portug~lle,. nt 
ll.<m ventat r egnum acl extraneos, et si casaverit cum príncipe extraneo non sit regina, qma nuu- · 
~llam '_'ol"umus nostrum regnum ire for ele portugallensi:bus, qui nos sua fortitttcline reges fece
tuut, <une acljutorio alieno per suam fortituclinem et cum sanguine suo., 
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estados dos povos c ·da nobreza }Jara mandar ~azcr lei na conformiclacle.que tinha 
ordenado o senhor D. J o Elo III, com as declarações e moderação que mms convem 
~L conservação e bem commum elo :J:eino)). _ . 

D'estas respostas se vê manifestamente que el-rei não approvou os pedidos 
elos estados impLícita nem ex1Jlicitamente, que os não converteu em lei, mas que 
proJO.etteLl apenas mandar. ÜLzer <Íquelle respeito lei com as eleclarações que me
lhor parecessem. Nada houve aqui de positivo, e tttdo :ficou no estado legal em que 
estava cl'antes, nem até hoje se fez a lei então prometticla; os pedidos elos es-ta
elos não passaram ele meros cles~jo:;;, excitados pela conjtmctüra elos tem[pOS e ele
pressa esquecidos quando a nova clynastia se confirmou rto throno e se desvaneceu 
o receio ela dominação castelhana. . 

P<tra se formar idéa da variedade e ela elisparidacle de opihiões e ele àrbitrios, 
que reinou nos peclidos ele cada um elos estados, basta consultar os respectivos ca-
pítulos (prova 44. a), ct~a substantia é á seguinte: . . 

O estado elo povo propoz nos capítulos n ·e Iii: Priineiro, qüe o teil que hou
vesse ele ser ele Portugal, àlem eh qualidade de nascido no reino, fosse · obrigado 
a morar e assistir n'elle pessoalmente; segtmdo, que se nomeassem e elegessem 
tres casas as mais illustres e chegaclas ào sangue real, para succeclerem á c01:Ga 
no caso ele extincção da dynastia reirlaiite; tetceiro, que os reis; príncipes e m
fantas de Portugal, g_ue casassem em reinos estrangeiros, perdessem por esse 
facto todo o direito ~í, co~·ôa, elles e seus descendentes, e qtte cl'esta cl1sposiçã~ se 
fizesse menção nos contratos c os seüs casamentos. Aqui temos tres pedidos, feitos 
pelo mesmo estado e na mesma occasião, e a todos o rei deu u:i:rüt só resposta; 
ou se ha de, portn.nto, dizei· qüe todos ficarain sendo f'nnclamentaes ou que neuhtun 
tem essa qualidade. lVIas guem pretender que todos ficaram sendo leis fnndamen
taes, ha ele aclmittir, por forçosa conseqUencia, qüe desde o senhor rei D. João IV 
não t9rnou a haver em Portugal rei legitimo, porque todos os 'que tem l1avido ca
saram etii reino estrangeiro. Os aüctores elo assento escolheram o primeiro d'estes 
tres pecliclçs elo estado do povtJ, pai'a o erig.irem em lei fundamental, por ser 0 

uni co qua lhes . convem; mas é forçoso que os aclmittain todos, ou que os rejeite~ 
toctos, porque em todos se dá a mesma rasão; porém, se a separação fosse posf.H
vel, nem mesmo assim gt:tnhaTiam a causa, porque, sendo o senhor D. Pedro por
tugLlez pot nascimento, não pócle ser comprehencliclo na exclusão elos estrangeiros. 

O estàdo dá nobreza, no seu capitulo 1, pec1in: PI'imeii•o, que sua magestacle 
lhe manciasse fazei' lei para que a s1tccessão elo. I'eino não poclesse mmca vir a 
príncipe esti•angeiro, nem a setts descendentes; segLmdo, que, succeclenclo o rei ele 
Portugal e:tii o:üro algum reino ou s('lnhorio, fosse obrigado ~L viver sempre ~Jll 
Portug·al; tercell'o, que no mesmo caso lhe succeclesse, por sua morte, no re1no 
estranho, o :fi.ll~o vatão maior e o seg'Lmdo no 1'eino de Portttgal; quarto, que não 
tendo o 1'ei filho vaí.'ão, a filha que lhe houvesse ele sncce€ler não poelesse casar, 
mesmo :rio proprio reino, com· quem ella ol.t el-rei seu pn.e qulzessem, mas fosse 
obrigaelà a Cása1'-se com quem os tres estados escolhessem ou nomeassem, sob 
pena · ele perdimento da corôa. No seu câpitulo n pedia este estado da nobreza que 
a lei qli.e se fizesse, fosse encorporada no volüme elas ordenações elo reino, para 
ficar :eo1• este modo divulgada e notoria. Ora, as orc1enações elo reino foram con
firmadas é ele :ri.ovo promulp-aclas no anno ele 1643, e nenhuma lei se acha n-'ellas 
encorporacla sàbre a matená qüe o estado ela nob1'e:M p1'opoz n'estes capítulos. O 
que. fica ponderado, ácerca dos peclidos do estado elo povo, é tambem applicav-el 
aqt~l, acrescentando-se que se estes pedidos fiz:ssem lei,- tanto seria po1· elles e){
clmclo o senhor D. Peeh·o como o senhor D . l\11guel, por serem clescenclentes aJUl

bos da senhorà rainha D. lVIatia I, cujo matielo não foi escolhido nem nGmea.clo 
pelo~ tres estados. E se um dos pedidos não tem força de lei ü1.1~bem os outros 
a não podem ter. ' · 

O estado ecclesiastico propoz, no sett Cl11Jitulo xtv, qüe a filha que na -falta ele 
varão houves~e de stlccecler í:'~ c?rôa, fosse obrigada a casar-se com portuguez, pct
?"ente seu ma~s cheyado. Admlttmdo-se a absurda e monstruosà opiilifi.o de que os 
peeliclos ele 1641 têeiu força -de lei fum:lamcbtal) aqui esüu·ia o incesto eri gido Cl11 

lei elo estado ! 
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Esta variedade ele pecliclos esttt mostranclo como entre os estados não houve 
~cc01·do nem uniformidade ele opi:nifio Oll de propostas; cada um seguiu o seu par
ti.cular a.rbitrio, e n?(o houve pedido geral elas côrtes, mas sim e tão sómente ca
pitulas !)articulares de cada estado, faltando o consentimento nacional, que os au
ctores do assento exigem com tanto afinco para se estabelecer em pontos de direito 
pnblico. 

Indagando -se a rasão por que el-rei não fez lei alguma sobre assumpto tão 
grave .e de tanta inquietação e cuidado para os estados do reino, talvez se ache 
~ue f01 por IJarecerem algLms dos pedidos })erigosos e impolitícos, outros contra
l'los ás leis ecclesiasticas e civis, e outros, finalmente, desnecessaríos IJOr estar o 
caso snfficienfemente proviclenciado na lei das côrtes ele L amego, Cl~as clisposiçõesD estado da nobrez~ Nerraclamen~e julg~;a ter em cessado com ~ mo1:te de el-rei 

1 : Fernando i e ele1çao ele el-rm D. J oao .I. Em todo o caso é mclubltavel que a; 

~1 lllUlca se fez, que os peclidos dos estados fica,ram sem e:ffeito, e que a lei das 
cor~es de Lamego, pela qual o filho varão primogenito é chamaclo para succecler á 
coroa sem claí.lsula nem condição, continuou a ser a müca lei fundamental do es-
tado . · 

Custa a acreditar que os auctores do assento se atrevessem, sem pejo, a in
vocar um exemplo que em nacla os póde servir. A pri:nceza D. Beatriz era casada 
c.om el-rei de Castella, e por esse casamento estava comprehendicla na clisposição· 
htteral da lei das côrtes de Lamego, q'ue exclue da successão as princezas que casam 
com estrangeiro; este exemplo, portanto, não pócle ser ap}Jlicaclo a um príncipe 
v:rão. Se os auctores do assentq r econhecem que elos allegaclos publicos do tempo 
~ao consta que esta princeza fosse excluída da corôa l)Or estrangeira, aonde fo
Iam elles, depois de mais de quatro seculos, fazer essa descoberta'? E indubitavel 
q~l~ a princeza D . Beatriz nem por motivo elo seu casamento com estrangeiro po
d t~ ser excluída da successão, porque assim tinha sido justo no seu .contrato nu
PCial, cujas clausulas tinham sido consentidas e j uraclas pelos tres estados elo r eino 
em côrtes . Os motivos da sua exch1são foram achar-se que era filha adulterina, 
por ter sido a rainha D. L eonor, sua mãe, casada com dois maridos vivos, e ter 
eUa e o r ei de Oastella, seu marido, quebrado os capítulos do contrato nupcial, 
CJillanclo pretenderam reinar a.ntes ele terem um filho, e quando entraram com um 
e:xe1·cito as fronteiras elo r eino. 
b Estes são os fundamentos allegados nas actas e no assento das côrtes de Coim

ra .e narrados nas chronicas e historias antigas; e estas coevas e venerandas au
chtorldades são bem preferíveis á moderna invenção dos anctores do assento dos 
c an1ados tres estados de 1828 . ' · 

A experiencia está mostrando que mtútos e cliversos estados podem ser go
Vernados por um só soberano, sem· que por isso pm·igue a sua existencia política, 
110

lll elles deixem ele crescer e prosperar . Aclmittindo-se a doutrina elo assento, de 
qu~ o soberano de um estado fica por esse facto impossibilitado ele succeder à 
~~rôa ele outro estado, seria forçoso que todos os que possuem mais de uma co--
oa escolhessem uma e r enunciassem as outras todas, reformado por este modo o 

lctua~ direito publico das monarchias europêas . Tal seria o absurdo resultado das. 
c outnnas cl 'estes innovaclores. 

Argumentos não são leis, e por mais inconvenientes. que se pretendam aUegar, f1?1ca por cllés se póde alterar a orcle'm regular da successão estab elecida pelas 
Bis funclamentaes do estado . 

O senhor D . Pedro IV nasceu portuguez ; não lhe faltam os vínculos de san
âne, nem os da reciproca confi~nça e amor; sua magestacle co nhece e participa 
· e todas as propensões e brios. portuguezes ; falia a mesma· l.ingua, pJ:ofessa a 
mesma religião e conhece todas as necessidades e todos os interesses- ela nação 
po~·~ugneza, . da qual foi desde o nascimento príncipe r eal, herdeiro e sut:cessor á 
coroa. Impossível, IJortanto, é que a elle se appliquem os inconvenientes que os 
atlctores elo assento maliciosamente exageram. 

cleD 
1 

É 1~1rito . 12 ~ra se notar qt~e, aind~• nas cô~· tes de 1?97, no mesmo estado da n?breza se 
qn e1n;~eu ,t .op 1mao de que a l01 das cortes de Lamego tmha acn.ba..do. ~com a clynastra para a 

a 10ra feita. 
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Apenas tinham passado tres successões á corôa portugueza, depois de feit[L a 
lei. fundamental das côrtes ele Lamego, .e quando deviu. ainda estar muito fresca 
a memoria d'estas côrtes, verificou-se um caso ela mesma natureza que o presente, 
porém com circumstancias muito mais graves; e todavia succedeu na corôa o 
príncipe mais proximo na ordem da successão, apesar ele ter a soberania de outro . 
estado. Este príncipe foi o infante D . Affonso, irmão e successor ele el-rei D. San
cho II, e que áqueile tempo era casado em França com a condessa 1\IIathiléLe, pele• 
qual lhe tinha vindo a soberania elo condado de Bolonha. 

Nem nas historias, nem· nos monumentos ela antiguidade se acqa o mais leve 
vestígio ela eleição ou · di ~pensa, que os auctores do assento agora inventaram; 
a clynastia r einante não estava extincta por existir ainda na ordem 'da successã~, 
[Llem elo conde de Bolonha, o infante D . Fernando, e a successão cl'aquelle ven
:É.cou-se em fórma ordinaria e lJOr justa aJJplicação ela lei fundamental. 
. Ainda existe instrumento authentico cl'esta transacção na bulia (prova 45.a) elo 
papa Innocencio IV, o qual, cleferinclo, conforme as doutrinas cl'aquelle tempo, ibs 
queixas de alguns poTtuguezes descontentes, privou . el-I:ei D. Sancho II do go
verno elo reino e nomeou o conde de Bolonha, seu irmão, para regente, <<porqne 
elle (cliz o papa) }Jelas leis funclamentaes da monarchia, era chamado para succ~
cler ao dito rei, no caso de vir a failecer sem filhos 1>>. Esta irref'Tagavel auctoi'l
clacle prova como o conde ele Bolonha succecleu por direito de sang·ue e não por 
outro algum titulo. · · 

Se o infante D. Affonso, por ter a soberania elo condado ele Bolonha, que era 
a todos os respeitos estado estranho para Port1,1gal, n,ão perdeu a qualidade de 
natural portuguez, nem o direito ele succecler na corôa a el-rei seu irmão, como 
se pode aclmittir que .o senhor D . Pedro, por assumir a corôa de um estaclo, que 
fazia parte ela sua herança, perdesse o direito ele succecler a el-rei seu pae? Este 
notavel exemplo constitue um precedente que de todo resolve a questão. 

Os auctores elo assento, para attenuarem a força d'este exemplo, a:ffirmam que 
o infante D . Affonso reco brára a naturalidac;'le pela. immecliata vinda para o reino i 
porém, se fosse verclacle que elle estava desnaturalisado, ele nada lhe serviria esta 
vinda, pois que o estrang·eiro que entra em Portug·al nem por isso se torna p01·tu
guez . Aonde se viu naturalisação ou rehabilitação tão pouco custosa? Se a n~~u
r:flidacle se perdesse e tornasse a adquirir pela simples mudança ele domicilio, 
nenhuma certeza poderia haver nos direitos políticos, civis e ele família . A natu
ralidade não se }Jerd,e nem se adquire sen~io pelos meios estabelecidos por expressa 
disposição da lei . 

O príncipe D. Miguel da Paz, filho de el-rei D . Manuel, foi jurado herdeiro 
e successor de el-rei seu pae ás corôas ele Castella, de Leão, de Aragão e de 
Granada, e todavia os estados do reino de Portugal, que }JOr certo ní'Lo cediam a 
ninguem em brio e pundonor, não duvidaram jurai-o tambem herdeiro e successor · 
á corôa portugueza nas côrtes de 1499. Aquí está um segtmdo precedente em con
:fi.rmação ela justa successão do senhor D . Pedro IV e em refutação das falsas elon
trinas do assento. Nunca jamais em Portugal se entendeu, ou pretendeu, que o 
fiJJ;w primogenito de el-rei por assumir outra corôa ficasse estrang·eiro, nem fosse 
pnvado da successão paterna; esta monstruosa doutrina era guardada para os an
ctores elo assento . 

. Üs · ~Xemplos elos soberanos, que governam diverSOS estados fazendo habitHal 
res1dene1a em um, provam que pelo direito publico, recebiclo nas monarchias mo
dernas, a r~siclencia pessoal do soberano dentro elo reino não é condição essencial 
par·a· possmr a c01:ôa. E~ .Portugal temos um no.tavel precedente, deixado l~or 
el-1e1 D. 1\fanuel, tão rehgwso observador elas lets fundamentaes da monaJ,·ch1a, 
como zeloso defensor dos fóros e liberdades cl:i nação. Este monarcha, a queJJl 
Portugal deve a maior par~e da sua gl?ria, antevendo que 0 príncipe D. JYiiguel ~a 
Paz, seu filho, quando remasse, hav1a de ser obrio·ado a fixar a stia residenCJa 
em C!astella, , fez, para esse caso, a famosa carta do privilegio do reino, dada 
em Lisboa aos 27 ele ~arço de 1409 (prova 46. a), na qual estabelece as regras 
por gue Portugal dev1a ser governado pelo soberano · ausente. Tanto estava 

1 "Qui eidcm regi (si absquc legitimo c1ececlerct filio) )'twe 1·cgni succcclcre.» 
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el-rei D. Mamtel persuadido que nenhuma lei prohibia a resiclencia fora de Por-
tugal. , 

Já foi completamente demonstrado que os pedidos dos estados nas côrtes de 
1641 nunca foram convertidos em lei, nem approvad0s ou sanccionados por el-rei; 
b~ste, pois, aqui observar- se, que quando o pedido elo estado elo povo, ele que o 
re1 fo~se obrigado a residir e morar pessoalmente no reino, tivesse sido c·onvérticlo 
en:- le1 .em fórma devida, nem por essa disposição :ficaria logo o senhor D . Pedro 
pnv::do de Stlcceder na corôa portugueza; mas seria forçoso propor-se-lhe a opção 
<le VIr morar no reino ou de perder a corôa, e emquanto lhe não fosse feita esta 
proposta, seus direitos estariam íntegros. E como sua magestade não possuiu a 
corôa senão pelo tempo necessario para abdicar, j~l. a proposta ela r esiclencia pes
soal se não podia fazer a outrem, que não fosse :á senhora D . 1Ylaria II, a qual 
sempre esteve disposta a r esidir em Portugal, aonde estaria ha muito tempo, se 
a rebel1ião lhe não tivess e fechado as portas . · 

As leis do imperio do Brazil (prova 4 7. a) permittem a saída do imperador com 
consentimento ela assembléa, e nunca se mostrará que este consentimento fosse 
denegado 01:1 aim\a pedido, e quanclo o tivesse sido ainda ficava livre a sua ma
g'estacle, sendo para isso requerido abdicar uma corôa e tomar a outra. Em todo 
0 ~aso o argumento dos auctores elo assento fica inconcludente ou fünclaclo em 
pnncipios falsos. · 

Quando Filippe II de Castella occupou a corôa portugneza, ninguem lhe oppoz 
q~1e as leis funclamentaes o obrigavam a r esidir no reino; a nobreza pediu-lhe nas 
cortes de Thomar que r esidisse em Portugal o mais tempo que lhe fosse possível, 
lllas d'aqui mesmo se conhece que esta r esidencia era mercê do rei e não obriga
~ão ela lei; nem era necessario grande esforço ele animo para fazer um pedido tão 
lisonjeiro a um rei, que tinha o maior int~resse em ganhar a boa vontade elos es
~ac1os. e da nação. E ste exemplo só pócle provar a falta de lei fundamental, que 
1lllponha á realeza a obrigação da resiclencia pessoal dentro elo reino . 

Entre os maliciosos inventos dos auctores elo asse:q.to é notavel a citação que 
~~zem ela carta ·patente ele 1642, como ·se n'esta se contivesse alguma nova clispo
Slção legislativa applicavel á presente questão . lVIuito confiam elles na ignorancia 
qu~ ha elas cousas ele Portugal, se esperam enganar algnem com este grosseiro 
artificio. 

Aqu.ella carta patente (prova 48 .a) é ele 12 ele setembro cl.e 1642; não é lei 
sel)a:rada dos capítulos elos estados de 1641, nem contém disposição alguma nova ; 
é, s1m, o instrumento solemne e authentico por que aquelles capítulos e as res
postas a eUes dadas por el-rei foram legalisaclas e publicadas para a todo o tempo 
constar. Esta carta }Jatente nada mais contém do que a copia litteral elos capítulos 
e .elas r espostas ; e conclue .ordenando-se que as 1·espostas -1·egias se cnmp1·am in
t?wa e fielmente. Se, pois, estas respostas nao continham disposição alguma posi 
tiva, mas eram só promessas vaga.s, concebidas em termos geraes, não mudaram 
de natureza, nem adquiriram novo caracter por serem encorporaclas em um in~ 
strnmento que p ertence unicamente á fórma externa· e não influe na substancia 
das transacções. A unica conclusão que cl'aqui se p?cle tirar é a má fé com que 
a nsurpaçfto é defendida. 

A r efutação mais perernptoria que poderia fazer- se elo pueril argumento, que · 
~ fautores ela usurpação pretendem cle~uzir elo inculcado fa~to de ter o senhor 
( João VI possuído em Portugal e no Brazil dois senhorios clistinctos e separa
c os, que por sua morte deviam ser partidos entre os dois filhos, seria dizer-se que 
J:em os pedidos elos e-stados ele 1641, nem a carta patente ele 1642

1 
de onde que

~ em deduzir a necessidade da partilha, são leis ftmclamentaes . Com esta r esposta 
1J?.genua cáe todo o argumento; é, comtüclo, facil mostrar que, quando a lei exis
trsse, só aos filhos do senhor D. P edro IV pocleria ser applicada. 

Portugal, Algm·ves e Brazil, etc., constituíam uma só e tmica monarchia, de 
q~1e o senhor D. João VI era soberano; a elevação elo Brazil á categoria ele reino 
em.~ 1815. não alterou a unidade ela monarchia nem a essencia. elo poder soberano, 
e _tao nmclo ficou o Brazil com o titulo ele 1·einoJ como o tinha sido com a cleno
lllinação ele senho1·io ou estado : antes e depois foi sempre parte integran~e ela mo-
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narchia portugneza. Quanclo o senhor D. J oã.o VI creou ele direito e reconheceu 
ele facto em 1825 a inclepenclencia e separação elo Brazil, })01' esses mesmos actos 
r enunciou e abdicou a sober ania que antes tinha, rese~·vando-se sómente o titulo· 
honorario ele imperador, o . qnal pertence unicamente ao cer emonial. O senhor 
D. João VI nunca possuiu as duas corôas c1istinctas e separadas, nunca foi sobe
rano de duas monarchias. O senhor D. P edro IV foi o primeiro que por clistin
ctos títulos Teuniu na sua cabeça as duas corôas, imperial e r eal; só n'elle se 
podia verificar a condição prevista nos pedidos ele 1641, e só nos seus filhos se 
podia fazer a separação definitiva das mesmas corôas, como com effeito se- fez, 
não por necessidade da lei, que não ha, mas por conselhos ela melhor política e 
pelo tnaior b em das nações portngueza e brazileira. 

Muito sisudo exame e mui grave censura pede a ímpia e t emeraria ousadia 
com que os auctores do assento, tornando-se apostolos da rebellião, a:ffirmam com 
vangloria que «lhes não fugiram armas civis, violação affrontosa das leis patrias, 
arrogações ele auctoridade exorbitante, e antes clespotica)), etc. Quem deu ao~ 
pretenclidos tres estados poder e auctoridacle paTa julgar e condemnar o seu re1 
ou o principe herdeiro ela corôa? Quem os erígiu em tribunal criminal para co
nhecerem ela violação das leis ? Aonde está a lei fundamental ou o uso nacional 
que a tanto os auctorise ? 

Sim, o senhor D. Pedro foi obrigado e·m viela de seu augusto pae a fazer a 
g uer ra a Portugal (as rasões que justifi caram esta necessidade, tão dolorosa ao 
seu coração, n ão é aqui o logar proprio para se ex1)enclerem); porém muitas vezes 
em Portugal e em outros estaclos os príncipes herdeiros ela corôa tomaram armas 
contra seus r eis, e nunca os tres estados se arrogaram o po.cler ele os julgar por 
isso ; nunca se pret endeu que por esse facto h ouvessem p erdido o· direito ele sue
cessão á corôa. Só ao r ei, como fonte ele toda a administração ele justiça, cabia 
tomar conhecimento ou mandar julgar qualquer violação da lei . 

Todos os acontecimentos passados até ao r econhecimento ela independencia elo 
Brazil ficaram legitimados. p or este grande acto; só o senhor r ei D . J oão VI po
dia conhecer elo que ~inha sido feito, e os pretencliclos estados usurparam a juris~ 
dicção r eal q uanclo pretenderam fazer r eviver transacções de todo findas e irre
vogavelmente acabadas . 

Não é ·muito para admirar o arrojo de julgar o príncipe herdeiro da corôa, 
quando os m esmos pretendidos estados se atrevem a julgar e condemnar o senhor 
D. Pedro p elo que obrou sendo já r ei de Portugal, e como rei jmaclo e obedecido 
pela nação. Outra não pócle ser a significação das palavras do assento : «arroga
ções de auctoridacle exorbitante e antes despotica)) . Que seria da 01·dem social 
se os subditos podessem julgar o soberano por cada acto de poder que este or
dena? Quem deu aos · estados do r eino de Portugal.poder e auctoriclade sobre o 
seu r ei? Que mais t êem feito ou pretendido fazer os chefes mais ardentes d'essas 
revoluções que têem desolado o mundo? Refutar· t ão tresloucadas pretensões se
ria reconhecer-lhes ::vlgum fLmdamento. 

Conheça a Em·opa, conheçam as potencias qual é o caracter e quaes são as 
doutrinas da facção que em .Portugal destruiu a legitimidade e derrubou por t erra 
o throno legitimo; e, sobr etudo, considerem bem todos os governos que, em qual-
· quer tempo que admittam a decisão dos chamados estado::> de P01·tugal, vem a 
r econhecer forçosamente n'estes o dir~ito de julgar e c1epoT o rei, e de tomar 
outro, porque essa é a doutrina em que a mesma decisão se funda. 

Quanclo os auctores do assento accusam o senhor D . Pedro IV ele arrogações 
de anctoridade exorbitante. não têem nem podem teT em vista outro acto mais 

' ' ' . elo que a carta co_nstitucional que sua magestacle outorgou em 29 ele abril de 
1826. Custa, todav1a, a conceber como ousaram elles chamar clespotico a 1.m1 acto 
pelo qual o soberano poz limites legaes ao poder r eal: li O'ar-se por instituiç0es 
juradas pela nação inteira é moderar a monarchia e não. ~xercer o despotismo . 
Aqui topa o oclio que a facção usurpadora manifesta em todas as occasiões con
tra o senhor D. ~edro IV, a quem detesta, por haver ampliaclo as liberdades na
cionaes e pretend1clo acabar com o despotismo, que os chefes da facção desejavam 
exercer á sombra elo poder real absoluto. . 
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O póclei1 real, quanào a corôa poi'tugueza se devolveu para o senho1; b . Pe
clr~ ~V, m:$. um poder absoluto, sem limites legaes, e moderado unicamente pela 

· religü'\o e justiç~L pessoal elo monarcha. · . 
Por mais mwtorielacle, pois; que sua magestacle se arrogasse, nunca esta seria 

e::x:o:·bitante, porque o seu poder era com effeito i llimitaclo: podia ordenar nova of'
gam~a.ção social, . dar novas instituições , estabelecer novas fórmas legislativas, 
aclmm1strativas ou jtleliciaes , podia res tringir as prerog·ativas reaes, modificai-as 
ou c~n::-J:?-unical-as; em uma palavra, podia fazer tudo quanto não fosse contrario 
á rehgtão ou ás immutaveis leis ela justiça natural, pois que não havia lei funda-
mentaGnem acictoriclade competente que o impedisse. · · 

Sendo, pois, a carta constitucional emanada ela auctoridacle soberana, indepen
dente e livre, foi valida e legalmente outorgada; e chamar a este dom arrogação 
de auctoriclade exorbitante e clespotica, é grande impuclencia e temerario .clesac
cordo. 

Coroll a rio 

D estruidos assim, e completamente r efutados, os argumentos com que se tem 
pretendido excluir da sue cessão o senhor D. P edro IV, fica por esse mesmo facto 
demonstrado que, sendo este príncipe o filho primogenito do fallecido monarcha, 
t~ne~o adquirido pelo nascimento e ?Onservado em constante e pacifica posse os 
~u·elto s e o titulo ele herdeiro e successor á corôa portugucza; tendo-lhe sido este 
t1~t~lo e estes direitos expressamente r esalvados e conservados nos actos que le
gt~lrnararn, e por que foi r econhecida a indepenclencia elo Brazil ; não havendo na 
ler das côrtes ele Lamego clis1Josição alguma pela qual o príncipe varão, filho de 
el-rei, lJO ssa ser excluído; não se havendo feito nas côrtes ele 1641 lei alguma 
fundam ental, r:.em tendo força ele lei os pedidos dos estados que concorreram 
a estas côrtes, os quaes, qtlanclo fossem leis, não poderiam ser aqui applicaclos, 
e sendo falsos, inconcludentes ou criminosos todos os otltros argtnnentos proeluzi
dos contra a successão elo senhor D . P edro: é, portanto, certo e incontestavel 
que o senhor D. P edro foi o legitimo successor á corôa, e que no mesmo dia 10 
d~ março ele 1826, em que a morte roubou o senhor D. João VI, n'esse mesmo 
cliat passou a corôa para o senhor :p. Pech·o IV, seu filho primogenito. 

A condemnação das pretensões do senhor infante D. lVIiguel apparece logo 
pelo titulo ele infante, que sua alteza sempre conservou, tanto antes como depois 
de reconhecida a inclependencia elo Brazil. Em Portugal o tihuo do herdeiro e 
snccessor ela corôa er·a ele príncipe r eal e duque ele Brag~nça, creaelo pelo alvará 
de 9 ele janeiro ele 1817 (prova 49 ."). Se, pois, sua alteza nunca teve, nem pre
tendeu este titulo, mas stJmpre se chamou e consentiu que o chamassem infante, 
certo é que nunca teve, nem pretendeu ter, a posse elo s direitos ou elo titulo de 
herdeiro e successor á corôa; falta-lhe este signal visível, esta prova material elo 
pretencliclo direito. 

Ninguem pócle conservar direitos Oll pretensões que não quer; e quem faz de
.clarações, promessas e juramentos em um sentido, r emmcía a todos os direitos ou 
pretensões em contrario, aliás não 1\averia no mundo boa fé nem confiança. · 

Se fosse possível reconhecerem-se no senhor infante D. lVIiguel alguns clireitos 
á ~uccossão ela corôa portugueza por fallecimento elo s~nhor D . João VI, todos 
tenam sido aniquilados pelas declarações que sua alteza fez ele sua livre e espon
tanea vontade nas cartas que escreveu á senhora infanta D. Izabel .M:aria nos 
anuas ele 1826 e ele 1827 (provas 7.", s.a e 19.a) , e na que escreveu ao senhor 
D. P edro IV (prova 9.a); pelo juramento que clen em Vienna de Austria (pro
v_a 14. a);. pelos esponsaes que contrahiu com a senhora D. Maria II, na reconhe
~rda qualidacle ~ele rainha r einante de Portugal (prova 15.a); pela acceitação que ~ 
ez ela nomeaçao para r eg·ente e lagar-tenente elo senhôr D. P edro IV, e pelas 

tta:nsacções que n'essa qualidade teve com sua magestacle imperial e r eal apos
toltc~ e com sua magestacle britaunica (provas 19.a e 20 .3

); pelo juramento que 
pubhca e solemnemente prestou em Lisboa quando ass tnniu a regencia elo r eino 
Ü?1:ova 21. 3); pelo fonrmlario que acloptou para governar o reino em nome elo le
gtttmo r ei (prova 22. a); e, finalmente, poz· todos os actos elo seu governo até que 
este se poz em. estado ele manifesta rehclli~io." 
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Todas as pretensões do senhor infante D . Miguel e dos que em seu nome 
favorecerem a usurpação, são fundadas na pretendida exclusão legal do se
nhor D. Ped:ro, a qual exclusão, corno fica mostrado, é puro invento dos re
beldes, e por isso ficam aquellas }Jretensões sem sombra de fundamento. Póde
s~, todavia, affirmar que, ainda quando houvesse justa rasão para excluir o 
senhor D. Pedro IV, ainda assim não teria logar a vocação elo senhor infante 
D. Miguel. 
· Pela lei fundamental das côrtes de Lameg·o e pela observancia ele. todas as 
monarchias hereclitarias da Europa, aonde as femeas não são excluídas, entre o 
senhor D .. Peclro IV e o senhor infante D. Miguel ha a inda quatro princezas cha
madas para a successão da corôa portugueza; nem os dois irmãos são chamados 
para a mesma successão log·o um depois do outro; mas entre elles está a linha 
dos descendentes do primogenito, e só depois cl'esta extincta é que pócle ter lo~ 
gar a vocação elo segundo genito e da linha elos 'seus descendentes. Assim f01 
sempre entendido e seg·uiclo, tanto em Portugal como nos outros reinos, e assim 
se pratíca e guarda na successão dos morgados regulares, que muito se assimilba 
com a success[io da corôa . . 

A · se~hora D . Maria da Gloria, nascida em 4 ele abril ele 1819 ; a sé.nhora 
D . Januaria Maria, nascida em 11 ele março ele 1822; a senhora D. Paula Ma
rianna, nascida em 17 ele fevereiro. de 1823; e a senhora D. Francisca Carolina 
dos Anjos, nascida em 2 de agosto ele 1824. Es.tas quatro princezas, filhas do se
nhor D. Pedro, nasceram todas antes ele r econhecida a inelepenclencia do Brazil; 
são portnguezas: a sua idade mostra ser impossível qu~ hajam praticado algum 
acto por onde tenha~ perdido a naturaliclacle ou qualquer outro direito; tod~s 
nasceram sob a lei funclamental}JOrtuguez;a, pela qüal logo no instante elo nasCI
mento foram postas na ·ordem da successão á corôa: o seu clireito, portanto, é 
incontestavel. A exclusão só teria algum fundamento contra os filhos elo senho~· 
D. Pedro, nascidos depois ele reconh ecida a inclependencia elo Brazil e sob a l e1 
fundamental cl' este imperio. 

O direito ele succecler à corôa é proprio, individual e personalíssimo ele c::).cla 
príncipe; não lhe vem ela vontade ou dos factos paternos, vem sim unicamente 
das disposições elo direito fLmclamental. Nas monarchias onde ha uma ordem re
gular de Sllccessão, assim como nénhum príncipe póde, por acto ou por facto seu, 
chamar para a successão ela corôa quem não é chamado pela lei, assim tambero 
não pócle excluir aquelles a quem a lei chama. Em qualquer tempo, pois, em que 
o senhor. D . Pedro perdesse o seu direito à successão ela corôa portugueza, ahi es
tava logo a primogenita sua filha para succecler n'elle. O direito cl'esta princeza, 
convem repetil-o, é proprio e não transmitticlo; e se fo sse verdade que o senhor 
D . Pedro houvesse percliclo o cli]:eito ele succecler em 15 ele novembro ele 1826, 
n'esse mesmo dia a senhora D. JYiaria II haveria succedido na qualidade e nos di
reitos ele successora de seu avô o senhoi· rei D. João VI. 

. Os fa.ctos elo pae não mudam a naturalidade elo filho menor, e como o poc~e
nam fazer perder ps direitos ele successão á. corôa, os quaes estão fóra elas dis
posições da lei civil e sujeitos sómente á lei política elo estado? Até no meio dos 
fu~·ores cl~ re:oluçã9 fra:ç.ceza os pri-vilegios da menoridade foram r espeitados nas 
le1s sangmnanas em que abundou aquella ep0cha : desconhecei-os, estava r eservado 
para os chefes ela usurpação do throno portugnez . 

CAPITULO IV 

QUANDO O SENHOR D. ~!IGOEL 'l'!VESSE ALGUM DIREITO .AO TllRONO, 

JÁ EM 1828 E ltA PASSADO O TEMPO P HOPRTO PARA O DISCOTIH1 
POlt ES').'Alt O CASO 1RltEVOGA VELUENTE DECIDIDO 'DESDE 1826 

. A successão a u:na corôa não é da natureza ele qualquer successão civil, qll:e 
mteressanclo e~clnsivam.ente ás .partes litigantes, pócle ser aberta uma ou maiS 
vezes sem pengo nem mconvemente ger3tl; toda a massa· nacional é iúteressada. 
na estabili_dacle elo throno, e esta não pócle ser atacada sem que estremeçam todas 
as bases do edificio · sociaJ. Se fossem necessarios exemplos para comprovar ver-
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dacl.e tão obvia, muito exuberantes se encontrariam no estado ele miseria em que 
Portugal hoje se acha . 

. A paz publica das nações, a politica geral e o direito das gentes exigem si
mllhantemente que a successão ela corôa, fechada uma vez, não torne mais a ser 
ab~rta; nem sob1·e ella se receba mais litigio ou pleito; ele outra fórma se con
fundirão todas as r elações diplomaticas e soffreriam graves damnos os interesses 
materiaes que nascem do paeifico commercio cüt.s nações entl'e si. 

No estado actual da grande socieclade europêa, e na disposição em que se 
acham os eS})iritos, nenhuma mudança politica pócle acontecer sem graves .cunse
quencias; o passado serve de lição para o prêsente, e o presente fornece argu
mentos para o fLlturo . Todos os governos têem grande interesse na conservação 
da legitimidade dos outros governos, porqúe, sendo atacada esta em um, ataca-se 
o principio conservador de todos os outros . · 

D'aqui vem que a successão ela corôa, quanclo se fecha, fecha-se irrevogavel· 
mente, e só por morte elo occupante- póde tornar a ser aberta. lVIas quando se fe
cha legalmente a successão ela corôa? A resposta é obvia. 
· . A successão ela ' corôa fecha-se ele clireito quando o throno esüí occupaclo pa
cificamente~ e esta pacifica occupação verifica-se quando a nação consente; os prin
ctpes, que estão na ordem de sllcceder, não contradizem; e as potencias estran
gei-ras r econh ecem. Em materia tão grave e importante, tudo eleve ser positivo e 
palpavel; vãs theorias aqui são sempr e causa ele funestíssimos erros . 

A successão em que se verificam estes tres requisitos está irrevogavelmente 
fechada, e o príncipe, que assim occupa o throno, é soberano legitimo; o subdito, 
que se levanta contra elle, é rebelde i e admittir que a nação ou os estaclos do 
reino, ou algum ti-ibunal ou conciliabulo, póde conhecer e julgar o direito cl'este 
soberano, privai-o ela corôa · e dar esta a qualquer príncipe que seja, será reco
nhecer que essa nação, estados ou assembléa qualquer, tem direito para r egular 
a SLlccessão a seu arbítrio e para jul.r;w· e depo1· o soberano. D'este facto e· ele 
taes pretensões ha repetidos exemplos nà historiai porém hoje sfLo altamente con
clemnados pela rasão do tempo presente, pelo direito publico, pela, política e pe
los nnanimes esforços de todos os ' governos legítimos i e será m1üto perigoso para 
todos que se tolere 11m novo exemplo, o qual por certo não será perdido. . 
. Em março ele 1826 e nos mezes seguintes foi o senhor D. Pedro IV consen

tldo, obedecido e jurado, como legitimo rei ele Portugal, por todo o clero, por 
toda a nobreza, por todo o povo, por todos os tribunaes, por todas as ordens e 
por todas as classes elo estado. Todos os príncipes e todas as princezas da casa 
de Bragança, não só não contradisseram, mas expressamente consentira;m na sue
cessão cl'este soberano. Todas as potencias da Euro1Ji:t: o reconheceram, e aclmit
.tiram como legaes os actos por sua magestacle praticaclos áoerca ela corôa portu
gneza. Logo no mez ele março ele 1826 e nos seguintes ficou irrevogavelmente 
fechada a successão ela corôa portugueza, e nenhum poder humano a póde mais 
~brir sem crime; todas as pretensões do senhor infante D. Miguel são tarclias e 
Intempestivas, e a decisão elos pretendidos tres estados é um rigoroso attentaclo. 

CAPITULO V 
O lJ.ODO l'OR QUE SE PROCEDEU A ESTE NOVO JULGADO ~'OI ILLEGAL, NULLO E ESCANDALOSO ' 

Se a nação portugueza não podia em 1828 pôr em litigio a successão fechada 
em 1826, como poderiam os pretendidos estados elo reino ter esse poder? Acres
cente-se que, ainda quando a nação tivesse auctoriclacle para tanto, esta faltaria 
ao.s estados, pela rasão bem obv.ia ele que o manclatario não é superioT ao consti
ítunte, nem IJóele cles.fazer o que por este tiver sido feito sem poderes especiaes 
~e o auctorisem, e por isso os proe1n-adores do estado elo povo, cujas pl·ocura
çoes, tod~s iguaes ao mesmo modelo (prova 50. a), eram concebidas em termos tão 
~eraes·, quanto ambíguos ·e obscuros, não podiam mudar o rei que a nação inteira 
t1nha recebido e jurado . . Se se admittisse nos estados auctoriclacle para chamar a 
exa1ne e jnlgar em qualquer tempo ela validade 011 nullidade dos títulos por que 
o legitimo soberano occupa o throno, a que terríveis resultados não levaria esta 
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t emeraria concessão ? Que seria feito J a ordem social? A incompetencía, pois, 
dos estados é tão v.isivel1 quanto incontes tave11 e só póde ser igll.álacla pelos vi
cios da forli!ação cl ' elles . 

A institnição elos tres estados foi r ecebida em Portugal com a monarchi<l e 
perpetuada pelos costumes uacionaes, sem ,jamais ser convertida em lei funda
mental; esta instituição era fundada no sabio prin-cipio de qqe convem que tomeUJ. 
parte nos_ negocios publicos todos· aquelles em quepi a força publica do estaclo re
side r ealmente. D 'aqui veiu serem chamados a côrtes uas Hespanhas, primeira
mente só us grandes e os senhores; depois ta1nb em os bispos, com os mais santos 
e com os mais riCJos abba,cles das ordens monacaes i e, l!ltimamente, os conselhos 
municipaes por seus procuradores, qmmclo o ab alo causado pela invasão elos :mou
ros deú existencia po1itica R,O estado elo povo. O tempo e novas combina.ções po
líticas deslocaram a força publica das mãos em que antes :residia i destruiu-se o 
principio ela instituição elos trcs estados, e por forçosa consequencia cairam este~ 
em tanta nullidacle, ql~e desde 1697 n ão tornaram mais a ser convocados, e qu ftSI 
ele todo se perdeq. a memoria d'elles . Resuscitar esta antiquada jnstituição pa.ra 
,justificar com a al:lCtoriclade elos tres esta cliJs _a. usurpação é a mais cruel zomba
ria que se pócle faz er ela creclLllidade dos povos e elas pote:p.cias. 

O antigo estado da nobrez~ tiuha, como propria ou quasi propda, jurisclicção 
civil e criminal, poder militar e gente armada i possui11 fortalezas e tinha terras, 
gue reconheciam os nobres por seus senhores ; hoje nacla cl 'isto p'ossuc, e os :po
bres, collocados em empregos publicos, clepe:p.clem i:p.teirfl,mente1 para o exercício 
da Sll.a auetoridacle, elo governo ele eJ-rei1 ele quem são simples manclatarios a:jllO
viveis a arbítrio. 

Os fl.ntigos bispos tinham seul1orios ele · teTras; pupham justiças, levantavam 
soldados, e, sobretudo, exercian1 nas cousas tePJporaes um poder espiritual a que 
poucas vezes o · podel' r eal podia r esistir com_ bom successo ; hoj e a 1nuclanç1J ele 
opiniões tem quasi tirado a força em cousas temporaes ao poder espiritual, e a 
legi slação tirou-lhe ~pouco e pouco todo o poder civil ou militar. 

Os antigos. conselhos .municipaes nomeavam suas jl1st iças ; levantavam e a:rma
vam soldados, a quem davam pendão e commq,ndante i tinham muros e anuas, e 
e1>am presididos por camaras livremente eleitas por eilcs i hoje as camaras são 
fo1•maclas por immediata interv enção de um tr ibunal r egio; as suq,s attribuições 
limitam-s13 á economia puramente municipal, o mesmo n'esta estão na mais inteira 
snjeição ao governo ele el-rei. 

Sa todos os estados hojo tiram a sua força política do arbítrio elo governo, 
r eunidos só podem re1Jresentar a opi:p.ião e vontade do mesmo governo , e não 
exercer aquelle grande poder nacional, exercido outr'ora pelos tres estados do 
reino. Assim mesmo seria mllito menor o escandalo se, para fidelidftde da imita
ção, se tivessem seguido as antigf1s r egras para a suà formação; mas a unica r e
gra seguida foi a elo maior interesse da usurpação . 

Tinham nos tempos passaclos direito para ser chamados a côl·tes pelo estado 
da nobreza todos os titulares elo r eino, todos os senhores ele terras, todos os elo 
conselho de el-rei e todos os . alcaicl~s móres; e se alguma vez se achou demasia
damente numeroso este ajuntamento, foram os nob:1-'es reprcsentaclos por cle:6ni
dores· escolhidos por ell es . ·O numero d 'estes nobres é h~j e de muitos e muitos 
centos, e .fon1m elles todos convocados para assistirem ás côTtes ou para nomea
rem defimdores ? Até hoj e ainda não appareceu esse acto ele convocação geral, 
e se elle se fez, o que se ig·nora fiaou o·uarclado em segTedo e como se uão exis-

• v ' b v 

tlsse ; a convocação fez-se individualmente por .cartas dirigidas exclusivamente 
aos . 1:obres, que j{t e~>tavam . comprometticlos na usurpação ou cujas opiniões e 
do01hdade eram bem conhec1clas, Se em taes a·asos a e:J\,:clusão volunta:ria de um 
vicia a convocação, que ;~e:!'ia quando foi' e~cluida a grande maioriq, dos que tinhmn 
igual direito? 

Tinham voto no estado ecclesiastico os bispos, os abbades elas m:clens mona
caes e os ,mestres das ordens militares; e ainda que se observem em diversas 
occasiões variedades a gue não podemos hoj e assignar conveniente rasão, era sem

·pre forçoso que se acloptasse e seguisse um a regra geral. F ez -se assim? Bem pelo 
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co~traiio , a convocação fez-se individualmente como l)ara o es tado da nobreza: 
onuttiram-sc muitos abbades que tinham assento nas antigas côrtes, e chamaram-se 
os principaes prelados da igreja patriar chal, os quaes nem mesmo existiam quando 
os estados deixaram ele ser convoca,clos. · · 
. _Iguaes vícios houve na convocação do estado elo povo; muitos concelhos, que 

fllnttgamente tiveram as.sento em côrtes, não tiveram agora carta de convocação; 
f~ram omittidas todas as villas ele 01·eação moderna, ás qll-aes tinham sido conce
chdos todos os privilegias das antigas, e mais ele amctacle dos concelhos do reino 
fora~ por es te modo excluídos. Mesmo com os concelhos que foram convocados 
prattcaram-se tantos e taes escanclalos, ele que abaixo haverá occasião ele fallar, 
que se conseguiu que não vi~ssem a .côrtes senão aquelles procuradores ele cuja 
devoção ou timidez havia inteira certeza. 

NfLo se pócle terminar mais convenientemente este capitulo elo que designando 
para a publica execração a impuclencia com que figura no estado elo povo üm pro
curador pela cidade de Goa. A convocação precedeu a r emlião das côrtes muito 
menos de dois mezes ; e como foi que em tão breve tempo appareceu um procura
~or vindo ela India? E que procurador? Um relig ioso ela ordem ele Santo Agos
tmho. Explique este 1)henomeno quem poclér; entretanto seja licito protestar aqui 
contra es ta escanclalosa falsidade, assim como j á em outro lagar protestou um filho 
ele Goa, a quem os seus .concícladão's tinham dado publico testemtmho de confiança 
(prova 51. a). 

Com taes elementos como era possível formar-se uma verdadeira reunião dos 
tres estados elo r eino r Quem ha ahi bastante insensato para r econhecer na decisão 
de tal tribunal a expressão ela vontade ela naçã.o inteira ? A injustiça e a decepção 
nunca pocl em produzir legalidade. · 
. O terror espalhado por todo o reino ao t<'lmpo elas eleições e a activa,vigilan

Cta elos altos agentes elo governo usurpaclor, promettiam por toda a parte pro
~u.radores taes, quaes a facção os podia desejar; a r emoçfio da maior parte elos 
JUizes ele fóra tinha posto na presiclencia elas camaras murJ.icipaes quanto havia ele 
mais immoral e ele maís fl.agicioso entre os bachareís habilitados para lagares ele 
letras; e a auctorisação dada ao eles embargo do paço tinha feito remover elas mes
mas c.ama.nts todos os vereadores animosos e resolutos no caminho ela honra e ela 
~ealdacle . Por estes meios chegou a facção sem obstaculos a seus criminosos fins, 
1~pe.c1in clo que a singeleza elos provincianos, consultando mais os clictames ela con
Sct.encia do que as insinuaç.ões dos poderosos do dia, não mandasse para as côr
teG algum procuraelor capaz ele desmascarar e confundir os planos ela iniquiclacle. 

Nas cartas de convocação (prova 52, a), dirigidas ás camaras, recommenclou o 
senhor infante que se fizesse a eleição em p essoas sem suspeita e que p?·etenclessem 
s6rnente o sm·viç.o ele D eus e do tlwono, ·e o zêlo do bem, pttblíco. Estas expressões 
na linguagem da facção tl.Surpaclont significavam que se escolhessem exclusiva
lUente as pessoas que fos:oem devotas ela usurpação, inimigas elo senhor D. Pe
dro IV e contrarias ás institJ.üções por elle dadas. Se ha quem duvide cl'esta in
teqJr.etaçâo, ahi está a eirc1tlar elo intendente geral ela policia, dirigida a todos 
os magistraclos territoríaes por ordem immediata ele sua alteza , na qual se lhes 
brdena que emquanto a eleição dura).' tenham sempre aberta uma devassa ele su-

orno, e que considerem e classifiquem como subornaclos os votos que r eca-írem: 
1_.~ , em indivíduos facciosos; 2. 01 em inclividuos que por seus sentimentos e opi
n!o.es . políticas se tenham pronuneiaelo inimigos elos ve?'cletclei?"os principias ela le
g~bmtclacle (do senhor infante); e 3. 0

, em indivíduos sectctTios clcts novas institltÍ
çoes (pro.va 53 .11

) . Aqui está a interpretação authentica das cartas de convocação. 
Se as camaras foram auctorísaclas para r ej eítarem os · votos que r ecaíssem em 

pesso~s que na sua opiníão os não mere~iam, segue-se que os eleitos não foram 
escolhtclos pela opinião elos votantes, ma,s ·sim pela opinião dos vereadores elas 
cau:.a~as . Como pócle ser attl'ibuida aos povos uma eleição toda dependente elo 
rrbttrw elos vereadores ()U antes elo juiz ele fóra presidente ? Como podiam ser 
lVres os votos, se estava ali aberta uma devassa e pro:m.pta a espada elo governo 

Pa.t:a descaryegar o golpe da parcialidade sobre quem votasse contra o que lhe era 
lnstuuaclo? 



736 

E se foram excluídos todos os que eram pela legitimidade do senhor D . pe
dro e pe~a legalidade das instituições dadas p<,>r elle, não sm:á forçosa consequeJ_J-
cia que os eleitos só podiam representar a facção usurpadora? Como pode!·Ja 
haver nas côrtes opiniões · a favor do senhor D. Pedro, se os estadou eram com
postos exclusivamente dos seus inimigos? Isto é tão obvio e tão claro, que nin
guem o poderá. duvidar em lendo os dois documentos citados. 

Em Portugal nunca houve côrtes que não fo ssem convocadas por cl-rei ou em 
nome de el-rei, á excepção elo caso unico elas côrtes ele Coimbra de 1385, as quaes 
foram convocadas pelo mestre de Aviz; porém este era o poder supremo elo es
tado, na r econhecida e publicamente obedecida qualidade ele regedor e defensor 
elo reino, por eleiç~1o e acclamação nacional, durante a vacatura do throno. Em 
que qualidade convocou o senhor infante D . Miguel os tres estados a côrte.s? 
Como rei era-lhe impossível, porque ainda não estava julgado tal, e elle proprio 
disse que convocava os estados para reconhecerem a applicação de gTaves pontos 
ele direito publico portugLlez, isto é, para cleciclirem quem era o rei legitimo. 

Como regente tamb em não podia convocar os estados, por ser essa convoca
ção contraria á carta constitucional, cuia gLu:mla tinha sido posta pelo senhor 
D. Pecl.re IV como condição da nomeação de regente, e tinha sido acceita e ju
rada pelo senhor infante. Em que qt~aliclacle, pois, fez sua alteza a convocação elos 
estados ? Força é confessál~o, o senhor infante fez-se juiz e parte; elfe proprio 
decidiu a questão, ·em que era o primeiro interessado, e por isso mesmo juiz in
competente: usm:pou a realeza por sua auctoriclade particular, exerceu o poder de 
rei e representou a farça ela convocação elos estados para cohonestar com o nome 
d'estes a assumpção do titulo e elas insígnias reaes . Assim o entencleu toclo o corpo 
cliplomati-co, qtle por isso suspendeu o exercício ele suas funcções. 

Quando os chamaelos tres estados se reuniram em sessão real, no clia 23 ele 
junho ele 1828, o terror era geral por todo o reino; o systema ele perseguição era 
continuado com sangninario fhror; na capital todos tinham auctoridacle para pren
der os que diziam amigos elo smihor D. Pedro e ela carta; a populaça em bandos, 
pagos pelo governo, discorria por todas as ruas, enchia as avenidas do palaci<~ 
real e insultava por palavras e por obras a quantos eram taxados ele fieis ao reL 
legitimo; a effigie do senhor D . Pedro IV e o symbolo da carta constitucional ti
nham sido queimados publicamente ~í vista da policia e com tolerancia do gover
no; o senhor infante tinha acceitaclo com agradecimento as felicitações elos c1ue· 
em solemnes discursos o tinham saudado como rei; Portugal e a Europa sabiam 
ser elle o auctor e o principal chefe ela conspiração. N'cstas circmnstancias, como . 
se poderia esperar que alguem fizesse nos estados qualquer opposição, posto cp1e 
honrosa, de certo inutil e muito arriscada'? As torres do Bugio,. de S. J ulião e 
Belem e as cadeias ela côrte, ela cidade e elo castello, entulbadas com innooentos 
victimas, mostranelo estavam a sorte que esperava esse ternerario . .-

Por esta obvia rasão em nenhum elos chamados estados houve a menor oppo
sição , nem disputa; não se produziram documentos algLms, não se examinaram 
as rasões que podia haver por uma e por outra parte, não se verificaram os fa
ctos que serviram ele pretexto para a usurpação; tudo se passou tumultuaria
mente, e até a final quando uma commissão, composta ele membros de todos os 
estados, apresentou a estes, reunidos em üma camara unica, o assento já lavr~tdo, 
havendo q~~em peclisse segunda leitura cl'elle, esta foi negada, e foram obrigados 
todos a a~sL~uar um papel, que não haviam lido e muito menos meditado . 

Um S1mtll1ante assento, nfio sómente não contém a expressâlo ela vontade ou elo 
juizo. ela n~ção, · m~s r:em ainda exprime a opinião elos que o assignaram: foi obra 
ela v~olenCia e da mtr1ga dos ruins, e o· resultado elo meelo dos tímidos e elo erro 
elos ~gnorantes. : . 

E prin~ipi~ incont.estavel de justiça naturàJ que ninguem pócle ser conclemnaclo 
SCffi: ser_ pnmen·o ouv?clo; só na questão portugueza se j 'q.lgou clesnecessaria esta 
audtencl~ - ~ senhor mfa.nt~ D . JYhguel tinha sido primeiro juiz para a decisão, e 
~arte pnn01pal na pr.~te)1sao; ~s estados, chamados só para applaudirem e coi~
firmarem a sentença JoL dada e Já executada, tinha,m sido tirados de entre os aJJ1l· 
gos elo senhor infante, e com expressa e formal exclusão dos amigos elo senhor 
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D. Peclro; e n'este estado de causa, e com ta+ parcialidade ele juizes, ainda se 
acln.ou arriscada e pmúgosa para a facção a ex1Josição dos direitos e dos titul0s 
do ~·e i legitimo!!! Que se pó de dizer ele uma decisã,o assim dada contra parte não 

-o ~.l~lda, nem representada, nem sequer ciD.amacla? Por certo que só por este prin
Ctpl0 similhante decisão seria em todo o tempo havida por tumultuaria, nulla e 
eseandalosa • 
., Quest?Lo prejuclicacla, juizes manifestamente pa{ciaes, e parte não ouvida, ta.es 

sao os caracteres que distinguem a famosa decisão dos chamaclos estados, que 
com rasã0 se póde cham::tr o ultimo acto ela usurpaç2~o. 

Os chefes da facção conheceram perfeitamente a inconsistencia e futilidade dos 
argumentos COD;J. que pretenderam justificar a usurpação, e certos ela facilimade 
com que haviam de ser refutados, procuraram dqsfigurar de antemão os títulos 
etn que se fundam os incontestaveis direitos elo senhor D . Pedro, amontoando 
para esse .:fiim erros, falsidades e caJumnias sem conto nem medida. 

Dizem pois «que os direitos ele primogenitura se podem perder e alienar como 
qnaesquer outros>>. Esta cloutrina é manifestamente falsa: os direitos iu corôa per
ter,tcem a uma ordem ·muito subli:rp.e, para serem equiparados com quaesquer cli
reLtos da ordem commum. Aquelles direitos não se 1Jodem a1ieiiar, ·porque nã.o en
tram na propriedade livre e inteira dos príncipes que os gosam; mas têem _um. fim. 
especial e uma natureza .peculiarissima, que não é possivel m.uclar~se . 
. Os direitos á corôa podem renunciar-se, mas em. materia d'esta transcenclen

c~~ a renuncia sóm.etite póde ser feita por acto solemne, formal e expresso, que 
nao aclmitta cluvicla nem seja susceptível cie varias interpretaç@es. S ·1,be-se que o 
senhor infante D. Mig.üel, por muitos actos formaes, por promessas reiteradas e 
Pür mais de um. juramento, reconheceu não ter direito algum nem pretensão a 
succecler na corôa a seu falleciclo pae; nunca, pol.'ém, se mostrará similhante re
nuncia feita pelo senhor D. Pedro, e, se a houvesse, então a corôa passaria para 
a senhora D . Maria II, como com. e:ffeito passou pela posterim· abdicação de seu 
augusto pae, pot set a im.mediata successora clntmada pela lei . 

Para se perder o dire ito ele primogenitura seria forçoso que houvesse lei clara. 
e B:lepressa que assim o m·denasse; que se provasse a existencia do facto previsto 
~_ar essa lei, e que a applicação da lei fosse feita em tempo devido e ·por aucto
It~ad~ competente. Como em Portug·al falta lei que assigne algum caso em. que o 
Prtnc1pe varão, por linha recta, pessa ser excluido da successã.o, e faltam todos 
08 mais requ1isitos, póde-s·e afouta.mente dizer que é legalmente impossível que 
0 senhor D . Pedro perdesse em. qualquer tempo os direitos qe IJrim.ogenitura. 

Contra o assentimento geral da nação em. 1826 allegam os auctores do assento 
(<que aquella unanimidade fôra obra ele uma facção, obtida por oiro, por promes
~~s e per violencia». 

Toda a Em·opa conhece a falsidade cl'esta accusação, porque: n'aquelle tempo 
toclos tinham os olhos fitos em Portugal, e nada se passou que· ficasse em. segJ;e
~- N~ curte espaço de dez dias, que decorreram. depois da _morte _do senhor rei . 

· Joao VI até ao reconhecimento elo senhor D. Pedro, era 1m.poss1v~l formar-se 
atgclm partido assaz poderoso e bastarntemente rieo para poder comprar vontades 
e ga~har a nação inteira. 
D Sfl o senhor infante D. Miguel estava a 400 leguas ele Portugal, o senhor 

· Pedro estava a 2:000; este não tinha partido algum. que lhe fosse . pessoa:L
-:lente affeiçoado; o senhor infante, porém., tinha_ po:· si no reino grande n:unero 

e P~ssoas (mt}itas das quaes occtlpavam. os pnm.euos empregos na IgreJa, no 
d:leerclto e no estado), unidas entre si por identidade de sentimentos, cil.e meios e 
~ fim; fortes por estarem. materialmente org:anisados, por terem frequente e mu-

. a conesponclencia, e por possnirem. em uma alta personagem. um. centr0 conhe
dldo de tuiião, todas estas pessoas se haviam. ele longo tempo dedicado ao serviço 
. e St'la alteza, e d'isso faziam. profissão quasi publica. Estes mesmos reconhece 
~aru o s~nhor D . Pedro IV por legitimo rei de Portugal, tanto este acto foi obra 

a conv1Cçã0 íntima ele todos. 
Em ma:~.·ç0 de 1826 não fluctuava a nação na anciedade ou na incerteza : tinha 

lUn conductor legitimo, um centro legal üle reuniã0, .·qual era_ o governo creado 
47 
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pelo rei fallecido; este governo fui quem ordenou que .todos os actos publicas fos
sem lavrados em nome do senhor D . Pedro IV e a moeda cunhada com a sua 
real effigie; os actos ordenados· ou approvaclos por este governo foram legaes e 
valiosos, nem precisavam da auctorisação dos estados, tanto porque estes desde 
1607 não tinham sido convocaelos para a acclamação de nenh-um rei, nem para 
outro nenhum acto, porque não se tendo suscitado duvida nem pretensão contra 
a successão do senhor D. Pedro, convocar os estaclos seria o mesmo que ajuntar 
um tribtmal quando não ha litígio nenhum de que elle tome couhecimento. . 
, Quem deu e quem recebeu oiro para aquelle fim'? Seria a senhora infanta;, 
presidente do governo? Para longe vá quem se atrever sequer a imaginai-o . Se
l'Íam os membros do governo? Os auctores elo assento louvam-os de sabias e de 
zelosos. Seriam os fidalgos ou os bispos? Respondam IJOr si os que assignara.m o 
assento 1 ; digam se receberam alguma porção el'esse oiro: os que preferiram. a 
prisão, o confisco, o homisio ou a emigração, com toda a _sorte ele privações, ;;í, in
famia da deslealdade e elo pe1jurio, estes têem dado mui positivas provas da sua 
honradez, e estão · fóra ela menor suspeita de vileZia. Quem 1:esta para ser subor
nado? A nação. Porém sabido é que nações podem ser vendidas e atraiçoadas, 
porém não podem ·ser compradas . 

Quem -havia áquelle tempo em Portugal que poelcsse fazer promessas caparzes 
de mover tantos animos? Quem foi capaz de violentar _toda a naç~o '? Quem foi 
o D. Christovão ele Moura de 1826? 

É doloroso, porém inclispensavel, dizer-se abertamente que os auctores elo as
sento, fazendo uma similhante accusação sem allegaTem o menor pretexto p.ara a 
provar, foram atrozes calumniadores. Não houve oiro, não houve promess'asJ Jilelll 
ameaças : o reconhecimento e obecliencia ao senhor rei D. Pedro IV foi obra de 
machua e r6fl.ectida deliberação do governo e do liVTe, geral e espontaneo assen
timento ela ·nação inteira, e nomeadamente elos pro1n·ios inclividuos que agora as-
signaram o assento. . 

Não só reconheceu a nação portugueza por seu leg·itimo rei o senhor D. Pe
.clro IV, mas por um solemne juramento, dado em 31 ele julho de 1!:)26 e nos dias 
seguintes, se obrigaram todas as ordens •do estado a obedecer-lhe a elle e aguar· 
dar inviolavelmente a carta constitucional por elle dada. O vinculo ela reHgiãlo 
veiu estreitar e tornar mais forte a ohrigação ·política; mas pam os chefes ela fac
ção a religião vale tão pouco como a justiça, e as suas obras desmentem o que 
dizem com a bôca. aJuramento ele causa illicita (dizem elles) extorquido por vio
lencia, dado em prejuízo ele terceiro e para ruina ela nação, não vale>>. Aclmit
tam-se estes princípios gerae·s, mas advirta-se que não ha caso nem facto a que 
se appliquem. 

Mostrem os chefes da facção que seja illicito reconhecer como rei e jurar obe
eliencia ao filho ,primogenito elo rei falleciclo; mostrem os actos cl'essa violencia, 
com que dizem que o juramento· ela naçfio fôra extorqui elo; expliquem como podia 

. esse juramento ser em prejuízo dos direitos do senhor infante, depois que sua 
alteza tinha _ declarado não ter nem pretender direitos alguns á corôa; cligam, finaol
meute, como é que da successão elo príncipe primogenito se devia seguir a ruína 
da nação. Como faltaram a esta e1emonstração, sem a qual a sua replica não pócle 
ser aqui applicavel, forçoso é que á sua rebellião açrescentemos a bem merecida 
not~ elo perjurio . Iufieis a Deus, infieis ao rei, não pod.em achar justificação, por 
mms que amcntoem sophismas e artificiosos argumentos. 

Aqt~i cabia bem procurar aos ::motores do assento por que juraram elles, se 
eoncorna~ ~anta:c; ras~es contra o juramento? Ignorancia em taes pessoas não se 
póde aclmlttn·; vwlenma não a houve: seg·ue-se que, ou em 1826 tomaram o noDle 
de Deus em vão, com proposito deliberado, ou em 1828 pe1jnraram : uma cl'estas 
não se nega. 

Á poderosissima e invencível clifficuldacle que resulta elas. declarações, promes-

1 O duque de Cadaval em. 1826 era m~mbro do governo que mandou reconhecer o senhor 
D. Pedro IV; o duq';le de· La~oes e~ ar~e.brspo d<:l Laceclemonia foram em deputaç.ão presta~·
lhe homenagem; o b1spo de Vrzeu for r;umst:ro do seu governo; quasi todos os titulares accel
taram de su_a magestade honras e merces; ·e todos o reconheccr·am e juraram!!! 
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sas e jlll'amentos do senhor infante, r espondem os apologistas da usurpação com 
as seg·uintes perguntas : «Fazer declarações e promessas em paizes es tranhos ! 
Porque? E para que ?>> Inculcam que as mesmas declarações , promessas e jura
mentos foram extorquidas por violencia ou por criminosas intrigas de algwnas 
nações, e concluem affirmanclo que sem o consentimento da nação aquelles actos 
ficaram sem effeito . Incrível cegueira ou antes incrível impudencia ! 

Que importa para a validade que as declarações, promessas e juramentos fos
sem ou não feitos em paizes estranhos ? Aquelles actos tiraram a sua força a·a 
vontade de quem os fez, manifestada por suas l)alavr as , e não do logar onde fo
ram feitos . E stava o senhor infante livr e ele c oacção? E ste é o uni co ponto es
sencial. 

Sua alteza estava em Vienna de Austria, e 'os seus actos foram passados com 
o c?nselho e approvação do virtuoso e r espeitavel monarcha que r ege aquelle im
pen o ; em uns for am testemunhas os príncipes ela casa imperial, e em outros ti
ve~·am parte os ministros austríacos e o plenipotenciario britannico, e contra estes 
do1s gabinetes se dirige aqüella gravíssima e mal e1,nbuçada accusação, com a qual 
t~nto se offende o seu decoro e a sua dignidade. E de esperar que os · gabinetes 
offendidos manifestem a sua indignação da maneira a mais positiva, até para não 
parecer que com o seu silencio ~mctorisam esta atrocissima qalunmia ; ·entretanto 
~as ta assignalar aqui tão temeraria insolencia e rej eital-a como absurda e mani
festamente falsa. 

L endo-se a serie dos actos do senhor infante D. Miguel, desde que teve a pri
meira noticia da morte de el-rei seu: pae, acha-se n 'elles. a mais perfeita esponta
neidade e delib eraçr~o; sua alteza promette, jura e contrata , sem hesitação, sem 
duvida c só com a unica r eserva do direito que pelo ar tigo 92.0 da carta pretende 
ter · á regencia em chegando à maioriclacle. Se por estes actos não ficou obrigado, 
que fé iJóde haver entre os homens? Quem se envergonhará de ser pmjuro, se 
llin exemplo tão notavel prevalece e surte effeito ? 

Os actos passados em Vienna e confirmados em L onclres foram r atificaclos em 
Lisb0a quando assumiu a regencia, quando jurou ser fiel a el-rei e guardar · a 
carta,. e quando assim o participou por cartas suas a todas as potencias amig·as . 
A esse tempo tinha sua alteza na mãq toda a for ça nacional; er a sustentado e de
fendidlo por uma forte divisão de tropas britanuicas e por uma poderosa esquadra 
da mesma nação ; estava livre ele toda a coacção da parte elos po~·tuguezes leaes 
ao legitimo rei, como mostrou pela facilidade com que exerceu contra elles toclo 
0 genero de persegtúção e ele tymnnia ; estava livr e tambem de toda a força que 
lhe podia vir elos antigos r ebeldes , porque só depoís ele consummacla a usurpação 
lhes foi per mittido entrar em no r eino. Conclua-se, pois, que o senhor infante não 
estava em coacção, nem ainda em embaraço, e foi tão livre nas suas promessas, 
como depois foi voluntario auctor e fautor elas desorclens que se seguiram. 

E por que singular contradicção pretendem os corypheus da r ebellião que as 
declarações, promessas e jurament os elo senhor infante, ainda que tão formaes e 
positivas, não valham por lhes faltar o consentimento nacional, quando tiio affin
ca~ameute pretendem que o senhor D. Pech~o percl êra os seus, até sem elle pro
prto o saber? A nação consentiu quando jurou o senhor D. P edro c0mo rei, e 
quando obedeceu ao senhor infante como simples r egente, mas em todo o caso o 
seu consentimento era aqui bem escusado. 

Não menos temeraria nem menos atrevida é a resposta com que os auctores 
pretendem impugnar a lei de 15 de novembro de 1826, já attríbuindo as suas 
~clarações á inadvertencia do compositor e já pretendendo que fol'am mulas por 

e faltar então a approvação dos tres estados, e porque estes hoje não querem 
estar por ellas. 

A primeira resposta é tão futil que seria ociosidade refutal-a seriamente : ahi 
está a carta patente de 13 de maio do 1825, a que essa lei ele 15 de .novembro 
~Xp:J;essamente se refer e ; leia-se, e diga-se depois se as expressões da lei foram 
lUadvertencia elo compositor, (principio de interpretação até hoj e clesconheciclo) ou L _foram consequencia necessaria i:lo que na carta patente havia sido leg-islado. 

Cla-se tambem a nota que, por ordem expressa do senhor D . João VI, o seu em-
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baixELi:lor em Lone1res dirigiu ao governo britannico, em i de dezembro do mesmo 
anno (prova 5L1.a); e IJOr ella, e pelo despacho da côrte ele Lisboa, que com ella se 
publica, se verá a :firme deliberação com que o senhor rei D. Jorto VI continnou 
sempre a considerar o senhor D . Pedro, como seu herdeiro e successor á cOTôa. 

Pretender-se que os tres estados podem annullar ]loje aquelles actos, é impe~·
doavel temeridade. Que precisão tinha o senhor D . João VI de pedir o consentJ. · 
mento elos estados, se estava na posse da sobemnia absoluta e independente? A 
carta patente de 13 ele maio e a lei de 15 ele novembro de 1825 tiveram por 
objecto : 1. 0 , a indepenelencia elo Brazil; e 2. 0 1 a continuaç&o elos direitos do se
nhor D. Ped.To á successão ela corôa; n'este segundo não se fez rnuclança, nem 
alteração no antigo estaelo possessorio e legal, não houve innovação, e por conse· 
guinte não era necessaria formalidade alguma. Se o consentimento elos estados 
fosse aqtú necessario, só o teria, sido para a va.liclacle elo reconhecimento ela in~le· 
penclencia elo Brazil. E quererão os chefes ela facção pôr 01..1tra vez em duvicla 
e:;sa indepenclencia? Uma similhante pretensão é digna de taes sujeitos; mas 
n''esse mesmo caso os direitos do senhor D .. Pedro á corôa :ficariam íntegros, por· 
que desappareceria o facto, ele que os seus inimigos forcejam para derivar os mo · 
ti vos ela exclusão. Escolham, todavia, os facciosos entre a valiclaele ou nullidacle das 
transacçõés elo anno ele 1825; se estas transacções foram validas, o senhor D. Pe· 
clro é o legitimo rei ele Portugal, IJorque os seus direitos se acham ali formal· 
mente resguardados, e se foram nullas, é impossível que sua rnagestade perdesse 
por ~llas direitos que antes incontestavelmente posslúa . 

E muito curioso par~ ser notado o modo · por que os auctores elo assento pre· 
tendem destruir a força do reconhecimento elas potencias, dizendo que os sobera· 
nos se deixaram enganar por uma facção, e erraram .n'este ponto, no qual nfto 
devem intervir com opinião sua propria, mas elevem escutar e seguir o juizo da 
nação, isto é, a decisão cl'aquelle assento . Aqui está como estes atrevidos ajun· 
tam insolencia a iusolencia, e falsidade a falsidade. Accusam duas respeitaveis po· 
tencias ele terem extorquido por violencia as promessas e juramentos do senhor 
infante; e agorru accusam-nas todas ele se terem deixado illuclir por uma facção, 
.e de terem errado no ponto mais grave é mais importante ela diplomacia! Inven· 
taram uma facção para comprar e seduzir a nação, inventam agora outl;a para il· 
luclir os soberanos e os seus governos I Arrogaram-se auctoriclacle para julgar o 
IJriucipe herdeiro e para depor o rei, e agora pretendem que todos os sobe~·anos se 
elevem submettcr ás suas decisões! Admittiram e chamara,m em seu auxilio os 
princípios mais atrevidos e mais perigosos, que a anarchia tem inventado para 
incendiar o mundo, e agora negam ás potencias o direito de apagarem o incendiC!1! 

O reconhecimento de um príncipe, por legitimo soberano ele .qualquer estado, 
é tão importante que seria grande affronta para os outros soberanos pensar-se q~1e 
procederam a este acto sem 11 devida circumspecção. Erro não se póde aqui aclmrt· 
tir, nem suppor. . 

Depois que a civilisação europêa estabeleceu perenne corresponclencia de amt· 
sade e cornmercio entre as nações, a legitimidade de cada governo :ficou send_o 
negocio do interesse geral cl'ellas tod'as, e não exclusivamente elo ~nteresse partr· 
cular ele uma só . Todos e cada um elos soberanos têem voto e opinião no que a 
todos interessa, não permittindo a sua inclepenclencia que se suj eitem a juizo e 
decisão alheia. 

O reconhecimento que os soberanos fazem elo principe que de novo subiu ao 
throno, envolve em si o mutuo reconhecimento que o novo soberano faz d'aquelles 
que · o reconhecem, e a promessa reciproca ele todos os bons officios consEwrados 
pelo eli_reito cln;s gentes,_ ou estipulados em especáaes tratados; ha um contrato sub· 
entendrdo, _ut1·mgue obngat?rio, e por sua natureza perpetuo e irrevogavel, o qual, 
uma vez feito, nao póde mars ser alterado sem o consentimento ele ambas as parteS· 

A questã~ portugueza em 1828 já não estava integra para os portugueze~, 
nem para os soberanos; ~ ~em estes nem aquelles tinham j á direito ou auc.ton~ 
dacle para reformar a deCisao dada em 1826. Para os soberanos poderem voltar 
~traz, e rev~r ~e novo o~ motivos ' do reconhecimento que então fizeram, seria fo~·
çoso que pnme1ro cll;lstnussem este facto do reconhecimento, que fizessem desap-
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parecer a parte activa que tomaram nos negocios de Portugal, os conselhos que 
deram, as prom~sas que ouviram, e as que da sua parte emmciaram 1 os auxílios 
qtle prestaram, em uma palavra, seria necessario que r epozessem a su~ politica 
e as partes contendoras no estado em que se achavam em março de 1826 . 

NPor outra fórma nenhum soberano poderá clesfazer hoj e sem injustiça o que 
entao fez sem clausula e sem condição. 

Conclusão 

O presente exame dos pretextos com que se tem pretenclido cohonestar a usur- · 
çã? do throno portuguez, haverá mostrado a todos os leitor es imparciaes o con
cetto que merece este fatal acontecimento, que tem submergido uma briosa nação 
no pelago ele infortunios, que de largos anuos de paternal g.overno poderão ape-
nas obscurecer a memoria. · 

Em vão tentaram os portuguezes r esistir a uma conspiração, que tinha por 
chefe o proprio chefe do governo . Porém assim mesmo as insurreições elo Porto, 
do _Algarve, da ilha da lYiadeira1 ainda que mal succee1idas, vindicaram a nação 
da lllfamia de cumplicidade com o nsllrpador, com a qual a têem pretendido diffa
lllar a voz ela parcialidade. 

Entretanto o governo elo usm·paclor ainda não cessou ele amontoar injustiça 
s0bre injustiça e crueldade sobre crueldade. Agora me~mo, n'"estes ultimos tem
P_os, em que a inelignação geral da Europa o obrigou a dar na capital leves indi
Clos de moderação, as lJrovincias têem sido theatro ele toda a esp·ecie ele horrores. 

As leis crimina~es de Portugal, feitas para governos paternaes, nã0 offer ecem 
em tempos agitados gar::~~ntia nenhuma individual, e põem a honra, viela e faz enda 
de todos 0s cidadãos á inteira disCl'ição do governo que quer ser injusto e cruel. 
Estabelecido em principio que a fidelidade ao senhor D . Pedro IV, e o amor ela 
carta por elle outorgada, eram crime de alta traição e de lesa-magestade, e dis
P~nsaclo todo o corpo de delicto (prova 55. 3), foi consequencia forçosa ficar julgada 
cruninosa a nação inteira, não tendo o governo mais i;rabalho do que o ele desi
gnar as victimas para o cadafalso, e escolher os executores dignos de tão odioso 
encargo. 

N Os c:onfiscos, encarceramentos, des terro s e assassinatos jllCliciaes têem siclo 
ta.? r epetidos, que j á ]Jela repetição têem perdido grande parte elo horror que ao 
Pnncipio causavam. Tanto é certo que os homens se habituam ao estado ainda o . 
lllais violento ! Lisboa e Porto têem visto derramar á voz de iníquos juizes o san
gue de innocentes victimas; todo o r eino ferve em processos por casos políticos, 
ha mais de cincoenta mil pessoas pronunciadas culpadas , e o proprio governo não 
Pôde ainda obter a relação ela massa enorme ele bens que têem sido por este meio 
sequestrados ou confiscaelos. 

Felizmente, a ilha Terceira permanece firm e no meio elos combates ela usur
Pação, e seus nobres defensores acabam ele mostrar por illustres feitos, que a 
l~aldade só póde ser igualada pelo proprio valor e gentilezas . A senhora D. lVIa
l'ia li, legitima rainha ele Portugal por direito, reina tambem de facto, e seu r eal 
nome é obedecido; e os setls incontestaveis direitos são sustentados em uma parte 
~~ ~On!l!rch.ia, e a legitimidade, refugiada sobre um rochedo no meio do Atlantico, D aht mesmo ha _de_ triumphar. o~ _POrtug~1ezes leaes confiam tudq elo at~~io ele 
. ~us, do bom dirmto da sua leglt1ma r mnha, e do pate.rnal desvelo e v1gllante 
cu~dado elo au•gusto pae e natural tutor de sua magestade, conforme suas pro
I(pJnas cleclamções, e as que ultimamente fez o seu plenipotenciario na Europa 

ro;a 56. 3
). I~ porque não hão de confiar igualmente na franca e poderosa assis 

tencia dos s0beratnos, elos quaes uma unica palavra bastaria para ter acabado com 
a Usurpação ? , 
li Debalde têem trabalhado os facciosos para fazer crer que os soberanos são por 

e es; os portuguezes leHJes nunca hão ele acreditar que sua magestade imperial e 
real apostolica, abandonando a 1notecção dos direitos de sua augt1sta neta; que sua 
lllag-ostade christianissima, pondo em esquecimento os so:ffrimentos por que passaram 
~s seus SL'loditos votados á cwusa da legitimidade ; que sua magestade britannica, tão 

rrne na exec t1ção escru.pulos::u dos tratados solenm es, como ;m.agnanimo e gene-
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roso com os perseguidos pela inj nstiça 1 ; que sua magcstad~ o im}JCraclor da Rus
sia, a cujo coraçâio jus to e ma,gnanim'o todo o mtmclo t ributa admiração ; qu e todos 
os soberanos, emfim, que por dever para si mesmos e para os povos se acha.Dl 

· obrigados a manter illeso o sagrado principio da leg·itimidade, se }Jr estem a dar 
o t'Jrrivel exemplo ele sanccionar uma usLnpação evidente. "' 
. B em pelo contrario, os portuguezes firmemente esperam que os soberanos hao 

de prestar à c~Lusa da rainha fid elíssima aquella efficaz cooperação e poderoso au
x ilio que o pundonor, a política e uma generosa sympathia altamente estão r e
clwmando ; e quando estas considerações não bastassem, os governos por cm·to s.e 
deixariam mover pelo interesse ela justi ça e ela humanidade, e até p elo r esenti
mento elas injurias, com que o governo intruso ele P ortugal r esponde ás suas .:fi
nezas , e para, desaggmvo da propria cligniclacle offenclida. 

A causa da senhora D . lVIaria II é a causa ele todos os governos legitimas, 
porqtW todos elles tarde ou cedo podem ser julg·ados pelos mesmos pTincipios qu_e 
acloptarem p.a presente occasião . Os povos n ão crêem na sinceridade elas cl outr~
nas, senão quando es tas são confirmacla.s p0.r obras, e sej a qual for a final decl
são da questão portugueza, é inclubitavel que todos os partidos e tod:1s.as opiniões 
hão de vir ainda buscar a rmas e argumentos a este fam oso caso julga.clo. 

Se a legitimidade se fund a em princípios certos, é forçoso que est es princípios 
sej am appl.icados sem accepção de p essoa) até }Jara que os perturbadores ela or
dem publica ele qualquer paiz saibam que na immutabilidade e na constante ~p
plicação elos mesmos princípios hão ele encontrar a todo o t empo urna barren·a. 
insuperavel. 

Os ínnovaclor es, ele que o presente seculo não é esteril, deveriam felícitar- ~e 
em segr edo, se vissem triumphar em P ortugal, com sciencia e sem contradicção 
dos sob eranos da Europa, os princípios da sua profissão lJolitica; e ainda que este 
triumpbo aconteça em serviço ele outra causa, elles sab erão fazer em tempo o~
portuno a appl.icação que lhes convem. Milhares ele portuguezes anelam persegm
cl os e abandonados, por ser em :fieis á legitimidade. P ermitta D eus que este exem-
plo seja perdido. . 

Nenhuma potencia europêa pócle ser indiffeTente á inclependencia política ele 
P ortugal; mas se a usurpação dura, esta inclependencia coTre mais ele Ullíl p erigo. 
Uma mão portugueza r ecusa-se a traçar tão odiosa supposição, mws convem dizer 

. aqui toda a verdade. 
As commoções que têem agitado a península nos ultímos annos, :fizeram eles· 

apparecer as antipathias ele nacionalidade, que ele antigos tempos dividiam P or
tugal e H espwnha, as quaes es tão hoj e substituídas por sympathias ele opinião; 
os que têem a mesma opinião em ambos os paizes formam um unico partido . Se .o 
t empo ou imprevistos acontecimentos excitar em alguma g neTra abeTta entre as clt
ver sas opiniões em Hespanha, P ortugal p elejará unido por uma e por outra parte i 
[L acção e a r eacção não terá limites nem contrapeso dentro da }Jeninsula ; e quwndo 
a victoria se cleclaTar, é mais elo que provavel que os vencedores se nfio separei!l 
para conservar no triumpho a mesma força que a união lhes deu para o combate. 
E sta ic1éa não é nova, nem clestituicla de fundamento; mas não nos lisonjeemos 
de que os gabinetes em qualquer t empo hão ele preV'enir este acontecimento; as 
cousas podem mais do que os homens. 

Por esta triste c9mbinação, e por outras winc1a mais eminentes , que pocleiil 
desde agora antever-se, Portugal deixará de existir se a leo·itimiclacle resta~bele 
cicla e coRsolic1ac1a não apresentar a todo o portuguez hon~·aclo e virtuoso uJll 
cen~ro legal a que se reun~, e d'on~e lhe venh11 a força legal e a diTecção paTa re
p elhr todo e qu ~quer mo':men~o . Bm governo estabelecido pela r evolução, e fun
dado na, usurpaçao, mmca Jamms poderá preencher este fim salutal" o conservaclor, 

l . Ainda q"!e ? gabinet~ britannico, s~ndo officialmente requerido para auxiliar a justa_ causa 
ela ramha ~clehssrma, em yn·tucle do~ antrgos tratados, ou por virtude de novas convençocs, se 
recusasse formalmente a rsso7 todavra, pela correspouclencia que se passou sobre este as.su.~
pto (prova 57.•), se mostra evrdentemente que, sendo a re1mlsa fundada sómente em subt1s JD 
tCJ'lJretações ela letra dos tratados, e dand,o-se por assentado e sabido o vicio da usuqJação, fi
cou a porta aberta para todos os nj ustcs e convenções que exigir o interesse da lcgiliimichtcle e 
a melhor política elos gabinetes. · · 
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ainda que a Europa o apoie e r econheça; porque com esse. r econhecimento. nunca 
se po:leria Sllppr.ir a legitimidade que falta, a qual, segundo o principio das mo
narch.las hered.itarias, não se dá, nem se tira, e é impossivel que um g overno r e
volucwnario e USLlrpaclor combata e:fficazmente os 1n·incipios em que se funda e 
d'oncle deriva a sua existencia. 

A integridade da monarchia portugueza é outro obj ecto de inter esse geratl ele 
todas as potencias, e foi por uma formalmente garantida. Qual será, porém, o cen
tro legal cl' essa integridade'? Não é, nem pó ele ser outro, senão o throno legitimo. 

Nenhuma potencia poderia, sem comprometter a sua honra e dignidade, trans
P.ortar o centro da integridade para o usurpador, ou disputar ao soberano legi- . 
t1mo o direito de fazer todos os esforços para r es tabelecer a sua soberania em toda 
ou em alguma parte da monarchia. 

Emquanto a rainha :fidelíssima poclér ter um ponto ela monarchia, por pequeno 
que sej a, aonde seja obecl ecicla, ahi se irão cruzar todos os :fios legaes ela integri
dade ; e não podendo prevalecer inteiramente contra a usurpação das partes r es 

·~'ll~tes , a monarchia será irremediavelmente dividida de facto, alterado o equili -
1'10 ela Europa, e a politica geral muito embaraçada. Em outra maneira se 

segniriam os gravissimos absurdos, ele que o soberano é obrigado a largar o que 
])Ossu e, quando não pó ele r ecuperar o que lhe usurparam; e ele que as potencias 
podem a sen arbitrio alterar a moralidade elas acções, imponclo a qualidade. de r e
beldes aos bravos clefensores da ilha T erceir a, até hoj e consicleraclos como fieis 
servidores c1a legitima soberana, e constituindo leaes os seus aggressores, a quem 
toda a Europa olha como r ebeldes . 

Os portuguezes esperam que os soberanos fecharão os ouvidos ás falsas insi
nuações d 'aquelles a quem secunclarias paixões obrigam a chamar f acobinisrno á 
fidelidade, e á r ebellião ct11W1' ela 1-ectleza ; que attenclerão a que os portuguezes 
gemem desde os principias ele 1828 debaixo da mais insupportavel tyrannia com 
~ue os opprime um ge'Verno r evolucionaria e usurpador; que não deixarão ele con
Siderar que a revolução não é menos criminosa, nem menos perigosa, sendo capi
t~•n.eacla pOl' um principe, e em nome elo poder r eal absoluto, elo ·que se fosse cli
r~·lda }JOr homens populares, e em nome ela soberania nacional; e :finalmente, que 
nao poderão contemplar, sem se enternecm·em, o doloroso espectaculo ele uma jo
veu innocente rainha, triste ludibrio da perfidia e da ingratidão, atravessando pela 
segunda vez o vasto oceano, para ir buscar no seio paterno os auxílios e as con
solações que debalde solicitou na Europa. 

Os leaes portuguezes, finalmente, esperam que elles e a causa da sua legitima 
s~~erana hão ele achar por fim nas potencias aquelle generoso favor e sincero au
XÜto, que até hoj e, por causas que resp~itam sem as conhecer, lhes tem sido cle
neg·ado . 

Dado aos 16 ele set embr0 ele 1829. 

Provas c ita das no manifes to 

Já mencionámos a maior parte elas peças officiaes que constituem esta long~. 
serie documental, e por isso pllblicâmos agora s6mente cinco na integ.ra, indicando, 
comtudo, os numeras e títulos ele todas, assim como os tomos. e pagmas ela nossa 
obra onde foram transcriptas . 

. l:a-Carta patente ele 13 de maio ele 1825, pela qual o senhor rei D . João VI 
~eg.ttnnou a inelepenclmll.cia politica elo imperio do Brazil, r esalvando formalmente. 
ct successão ele sua magesta,cle o impe~·aclor D. :Pedro á corôa ele Portugal. (Tomo r, 
Pag. 911.) . 

. 2.a-Carta de lei e eclit0 p.~<rpetuo ele 15 ele novembro el e 1825, pela qual foi 
mandada publicar e cum])rir a ratificação elo tratado ele r econhecimento ela inde
]lendencia politica elo Brazil, feito. em 29 de agosto do mesmo anuo, r eferindo-se 
0 senhor D. João VI muito expressamente á carta patente de 13. ele maio, e cha
mando ao imperador seu herdeiro. e su.ccessol' á corôa p.ortuguez.a. (To.mo -r, 
Pag. 912.) · 

3.~-Decreto ele 6 ele março de 1826, pelo qual o senhor r ei D. J0ão VI 01~e~u 
um con·selho ele r egoncia para governar Portugal cltuante a sua molestia e clep01s 
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da sua morte até o succossor 'legitimo dar as provide:l!1cias necessarias. (Tomo n, 
pag. 10.) . 

4 .a-Portaria de ' 20 de março de 182G, pela qual o novo governo, dez cli~s 
depois da morte do senhor rei D . João VI, ordenou o formularia que se dev1a 
gu::trdar para os actos publicas serem expeelidos em nome elo senhor D. Pedro IV, 
rei de P01·tugal. (Tomo rr, pag. 18.) 

5. a_ Discurso g.ue a deput<tção manclada ao Rio, ele J ooeiro pelo governo de 
Lisboa recitou na presença elo senhor D . Pedro IV, prestando-lhe em nome ela 
nação portugueza homenagem como a seu legitimo rei. (Tomo n, pag. 76.) . 

6.a- Lei ftmdamental da monarchia, feita nas côrtes de Lamego, onde se nâo 
põe caso algum em que seja excluído ela successão á corôa o filho primogenito elo 
ultimo rei por linha recta descendente, excluindo -se apenas as filhas quando ca
sam com estTangeiro :1.: 

<<Primeiras céirtes de el-rei D . Affonso, filho do comle D. Henrique, em que 
se trata dos negocios elo reino e de mlútas outras cousas ele grande ponderação e 
importanoia. 

«Em nome da santa e incliviclua Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, q1:1e 
é indivisa e inseparavel. Eu D. Affonso, fil110 do conde D. Henrique e ela rainha 
D. Tareja, neto elo grande D. Affonso, imperador elas Hespanhas, que pouco ha 
que pela clivina piedade fui sublimado ~1. dignidade de rei. Já que Deus nos con
cedeu alguma quietação e com seu favor alcançámos victoria elos mouros nossos 
inimigos, e por esta cmlsa estamos mais clesa.lli Yiaclos, porque não succecla depois 

· faltar-nos o tempo, convoc{tmos a côrtes todos os que se seguem : 0 a.rcebispo ele 
Braga, o bispo ele Vizeu, o bispo do Porto, o bispo ele Coimbra, o bispo ele La
mego, e as pessoas da nossa côrte, que se nomearão abaixo, e os procuradores 
ela b.oa gente, cada um por suas cidades, convem a saber: por Coimbra, Guima
rães,, L amego, Vizeu, Barcellos, Porto, Trancoso, Chaves, Castello Real, Vou
zelia, Paredes Velhas, Ceia, Covilhã, Monte Maior, Esgueira, Villa de Rei i e, por 
parte do senhor r ei, Lourenço V.iegas, havendo tambem grande multidão de mon
ges e ele clerigos . Ajuntámo-nos em Lamego na igreja ele Santa Maria de Alma- , 
cave, E assentou-se el-rei no throno real sem as insígnias reaes, e levantando-se 
Lourenço Viegas, procurador de el-rei, disse: . 

· <<Fez-vos ~0untar aqui el-rei D. Affonso, o qual levantastes no Campo ele Ou· 
rique, paPa que vejaes as letras elo santo padre e digaes se quereis que seja elle 
rei . Disseram todos : Nós queremos que seja elle r ei. E disse o procurador: Como 
quereis que seja rei, ha de ser elle e O(; filhos, ou só elle? Disseram todos : Elle 
emquanto viver, e depois ela sua morte os filhos. E disse o proCluador: Se assirn 
é vossa vontade, clae-lhe a insígnia r eal. E disseram todos: Dêmos em nome de 
Deus. E levantou-se o arcebispo de ·Braga, e tomou elas mãos elo abbacle ele Lor
vão uma grande corôa ele oiro cheia ele pedras preciosas, que fôra elos reis goelas! 
e a tinham claclo ao mosteiro, e esta pozeram na cabeça ele el-rei; e o senhor rc1 
com a espacla nua em sua mão, com a qual entrou na batalha, disse : Bemdito 
seja Deus, que me ajudou, e com esta espa;da vos livrei e venci nossos inimigos, 
e vós me fizestes rei e companheiro vosso i e pois me fizestes, façamos leis pelas 
quaes se gO.verne em paz nossa terra. Disseram todos: Queremos, senhor r ei, e 
somos contentes de fazer leis, quaes vÓ's mais quizercles, p"orq ue nós t®clos eoill 
nossos ~lhos e filhas, n.etos e netas estÇt,mos a vosso mandado . Chamou logo o s~
nhor r e1 os bispos, os nobres e os procuradores, e disseram entre si, façamos pn
meiran~.ente leis da líerança e suceesstto do reino, e fizeram esí.o'ts que se seguelll· 

« V1va o s~nhor rei D . Affonso e possua o reino. Se tiv:er filhos varões, vivarn 
e tenham o remo ele modo que não seja necessario tornai-os a fa2ler reis ele novo. 
D'este modo succeclm,ão. Por morte elo pae herdará o filho, cle1Jois o neto, então 
o filho do ne~o, ~ finalmente os filhos elos filhos em todos os seculos para sem~re. 

«Se o pnme1ro filh~ de el-rei morrer em Yicla do pae, o segunclo será r~1, e 
se . este fallecer, o terceno, e se o terceiro, o quarto, e os mais quo se segmrelll 
por . este modo. . 

. 1 N'esta prova e na 45.• SL1}1primlmos o tex to Jnüno, que se encontr a: mts edições do JY[a· 
11.1[esto. . 
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«Se el-rei fallecer sem filhos; em caso que tenha irmão possuirá o reino em 
stta viela; mas quando morrer não será rei seu filho sem primeiro o fazerem os 
bispos, os procm·aclores e os nobres ela côrte ele el-r ei; se o fizerem rei, será rei, 
e se o não elegerem não reinará. ' 

. «Disse depois Lourenço Viegas, procurador ~e el-rei, aos outros procuradores: 
Diz el-rei se quereis que entrem as filhas na herança do reino, e se quereis fa
zer leis no que lhes toca? E de}JOÍs que alterca.ram por muitas horas, vien~:m a 
concluir e disseram: Tambem as filhas elo senhor r ei são da sua clescenden(}ta, e 
assim queremos que succedam no reino, e que sobre isto se façam leis ; e os bis-
pos e nobres fiz eram as leis n'esta fórma. · 

<<Se el-rei de Portugal não tiver filho varão, e tiver filha, ella será rainha, 
tanto q·ue el-rei morrer, porém será cl'este modo . Nuo ·casará senão com portuguez 
nobre, e este tal se não chamará rei senão depois que tiver da rainha filho varão, 
e quando for nas -côrtes ou autos publicos o marido da rainha irá da parte es
querda, e não porá em sua cabeça a corôa do r eino. 

«Dure esta lei para sempre, que a primeira filha de el-rei nunca case senão 
com }Jort:uguez, para que o reino não venha a estranhos, e se casar com príncipe 
es~rangeiro, não herde pe:lo mesmo caso, porque . nu~ca queremos que nosso reino 
sàw, fóra das mãos elos portuguezes, que com seu valor nos fizexam rei sem ajuda 
alheia, mostrando n'isto sua fort.'lleza e derramando seu sm1gue. 

«São est.'ts as leis da herança de nosso reino, e leu-as Alb01:to, cancellarío elo 
senhor r ei, a todos, e disseram: Boas são, justas são, queremos que valham por 
nós e por nossos descendentes que depois vierem. . 

(Seguem-se outras leirs rsobre nohreza. e outras do direito criminal elos }JOrtu
guezes .) · 

«Estas são as leis ele justiça, e l.eu-as o cancellario de el-rei, Alberto, a to
dos ; e dissexam: Boas são, justas sã-o, queremos que valham ·por nós e por to
dos nossos descendentes que depois vierem. 

«E disse o proceuador ·de el-rei, Lourenço Viegas : Quereis que o senhor rei 
vá ás côrtes de el-rei de Leão, ou lhe dê tributo, ou a alguma outra pessoa, ti
rando ao senhor papa, que o confirmou no r eino? E todos se levantaram, e tendo 
a~ espadas nuas levantadas disseram: Nós somos livres, nosso r ei é livre, nossas 
lllãos nos libertaram, e o senhor que tal consentir morra, e se for r ei, não 1:eine, 
l1las perca o senhorio . E o -senhor rei se levantou outra vez, com a corôa na ca
beça e espada nua na mão, e fallou a todos: Vós sabeis muito bem quantas bata
lhas tenho feitas por vossa liberdade, sois cl'isto boas testemunhas, e o é tambem 
llleu braço e espada ; se alguem t.'ll cousa consentir, morra pelo mesmo caso, e 
se. for filho meu, ou neto7 não r eine . E clis.seram todos: Boa pa!avra, moiTa; e el
l'~t, se for tal que consinta em domínio alheio, não r eine . E el-rei outra .vez : As
Stm se faça .>> 

7. a_ Carta elo senhor infante D. lVIiguel á senhora infanta regente, com data 
de 6 de abril de 1826, na qual sua alteza reconhece a legitimidade da successão 
do senhor D. Pedro IV, e ele antemão condemna os que a ella se oppozerem. 
(Ton10 rr, pag. 24.) . 

8. 0 - Carta do senhor infante D . :Miguel tL senhora infanta regente, com data 
ele .14 ele jmilio de 1826, louvando c approvando a publicação ela carta ele 6 de 
abril, como ·expressão authentica dos seus sentimen.tos_ (Tomo u, pag. 33.) 

9.•-Ca.rta do senhor infa,nte D. Miguel, ele 12 ele maio de 1826, ao senhor 
D. :Pedro IV, a quem promette pura lealclacle, como a seu unico legitimo sobe
rano . (Tomo rr, pag. 31.) 

· 10.a--Decreto elo senhor D . Peclro IV, de 26 ele abril ele 1826, pelo qual sua 
m.agesta.de ficleEssima confirm.!l a regencia creada por seu augusto pae para gover· 
nar até á installação ela que fosse decretada na carta constitucional. (Tomo rr, 
pag. 38.) 
D 11. a_ Carta constitncion_al da mQnarchia portu~ueza, outorgada pelo senhor 

· Pedro IV, em 29 de abl'll ele 1826, e mandada JUrar pelas tres ordens do es· 
tado. (Supprimiram-lhe todos os artig·os e paragraphos, mas está completa no 
tolllo .u, pag. 39.) 
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12.a- Carta regia de 2 ele maio ele 1826; pela qual o senhor D . Pedro IV 
abdicou, debaixo de certas condições, a corôa portugueza a favor da sua filha pri
mogenita a senhora D. Maria II. (Tomo n, pag. 54.) 

13 ." - Decreto ele 15 de julho de 1826, pelo ' qual a regencia de Portugal cle
sigu0u o dia 31 do mesmo mez e os dias seguintes pam em todo o reino se ln·es
tar o juramento á carta constitucional. Decreto ele 20 ele julho de 1826, pelo qual 
a r egencia ordenou que fo ssem ele .grande gala os dias 31 ele julho e 1 e 2 de 
agosto, destinados para o jmamento ela carta. Aviso ele 22 ele julho ele 1826, pelo 
qual a r egencia 1nanclou observar por todo o r eino, no acto <ilo juramento ela carta, 
as solcmnidades ordenadas no progra.mma que acompanhou o mesmo decreto. Cir· 
culares dirigidas aos embaixadores e consules portuguezes para prestarem por si, 
e deferirem aos seus Sl}balternos e aos mais portuguezes r esidentes em paiz es
trangeiro, o juramento á carta. (Tomo u, pag. 64, 69, 71 e 73 .) 

14.a-Despacho do ministro portuguez, r esidente na côrte ele Vienna, ele 6 
de outubro de 1826, participando officialmente ter o senhor infante D. Miguel 
prestaclo o juramento pwro e sirnples da carta constitucional no dia 4 elo mesmo 
mez. (T omou, pag. 249.) 

15. a_ Contrato de esponsaes ·entre sua magestacle a senhora D. Maria II, rai
nha fi delíssima ele Portugal e . dos Algarves, por seu procurador o sr . barão de 
Villa Secca, elo conselho ele sua magestade fidelíssima e seu enviado extraoreli
nario e ministro plenipotenciario junto a sua magestade imperial e r eal apostolica, 
e sua alteza o serenissimo senhor infante D. Miguel, celebrado em presença ele 
sua magestaele imperial e real apostolica, nos. paços imperiaes de Vienna ele Aus
tria, aos 29 dias do mez de outubro ele 1826 . (Tomo n, pag. 370.) 

16.a- Felicitação dirigida pela camara elos pares do reino, em 29 ele novem
bro de 1826, ao. senhor infante D . Miguel por occasião dos seus esponsaes com 
a rainha nelelissima, exultanclo a camara por ver guardadas as leis venemnclas 
ela ?IW?zet?·chicb em a legitima rainha de Portugal casar com príncipe portuguez. 
(Tomo n, pag. 534.) . 

17 . a._ Resposta do senhor infante D. Miguel á felicitação ela camara elos pa
r es , na qual sua alteza ele novo r econhece formalmente o senho.r D . Pedro IV por 
seu soberano e a senhora D. Maria li por legitima rainha ele PortHgal depois ele 
seu augusto pae. (Tomo m, pag. 426.) 

18.''- D ecreto ele 3 de julho ele 1827, pelo qual o senhor D . Pedro IV no
meou o senhor infante D. Miguel seu Jogar-tenente para govem ar Portugal con-
stitucionalmente. (Tomo m , pag. 899.) · 

19. a_ Protocollos das conferencias tidas em Vienna pelos ministros austría
cos, o embaixador ele Inglaterra e os plenipotenciarios do· senhor infante D. Mi
guel ácerca da partida ele sua alteza e sua viag-em para Portugal, e do comp0rta
mento que tencionava ter em ahi cheganclo . (Tomo III1 pag. 897 .) 

20.a- Protocollo da conferencia tida em Londres, em 12 de j aneiro ele 1828, 
}Jelo ministro britannico, os embaixadores austríacos e os plenipotencia.rios elo se
nhor infante, na qual o governo britannico promet te os seus bons officios para fa
cilitar a sua alteza um emprestimo de;( 200:000 esterlinas, e consente em deixar 
ficar em Portugal as suas tropas até que sua alteza enuncie a esse respeito os 
votos que lhe cumprir; os membros que assistiram por parte ele Inglaterra e de 
Ausb:ia manifestam os votos elos seus governos para que a abclicação ela corôa 
seja confirmada quanto antes, e sem restricção , etc. (Tomo rv, pag. 158.) 

21. a_ Juramento prestado pelo senhor infante, em Lisboa no dia 26 ele fe
vereiro ele 1828, ao assumir a r eg·encia, na presença elas cam~ras legtslativas e 
de todo o corpo diplomartico, no qual.acto jurou fidelidade ao senhor D . P edro IV 
e á senhora D . Maria II, entregar a esta senhora o governo no fim ela: sua me
noridade, e observar e fazer obser~ar a carta constitucional. (Tomo rv, pag. 263) 

22.a-Decreto de 26 de fevereirO ele 1828, pelo qual o senhor infante D . MI
guel ordenou que os actos ela sua r egencia fossem todos expedidos ein nome de · 
el-rei D. Pedro IV. (Tomo IV1 pag. 264.) 

23. a_ Proclamação ele 30 de abril ele 1824, assignada pelo senhor infa;mte 
D . Miguel, commanclante em chefe do exercito, pela qual se · começou a clesenvol-
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ver e a pôr em pratica o horroroso attentadQ cl 'aquelle dia, clirigido contra a pes
soa e r eal auctoriclade elo senhor . r ei D. João VI. (Tomo 1, pag. 853.) 

24.a-Proviclencias dadas pelo senhor r ei D . João VI para r eprimü: e pm1ir 
os actos .de r ebellião praJticados no clia 30 de abril de 1824 e nos dias seguintes . 
(Tomo r, }Jag. 861 1 870 e 901.) . 

25.a-Decret0 de 24 de junho de 1825, pelo qual o senhor rei D. João VI, 
por sua suprema clemencia, perdoou aos r éus ela r ebelliâo elo dia 30 ele abril de 

· 1824, e, para lançar um véu impenetravel sobre os nomes elas altas personagens 
que tinham estado á fi· ente da mesma rebellião, ordenou que os r espectivos pro
cessos, e quantos com elles tinham connexão, fos sem trancados e sellados para 
mais não apparecerem. (Tomo r, pag. 909.) 

26 .a- Acclamação que elo senhor infante D. Miguel fizeram em Villa Nueva 
de la Serena os portuguezes r ebeldes que em 1826 fugiram para H espanha. 
(Tomo n, pag. 542 e 543.) · 

27 .a- D espacho ele sir F . L amb, ele 22 de março de 1828, ao conde ele Du
clley, no qual o embaixador britannico, como testemcmha ocular, affirma como em 
Portugal não havia facção nem partido que constrangesse ou embaraçasse o go
v.erno elo senhor infante, procedendo lmicamente da vontade e deliberado propo
Sito de sua alteza todos os acontecimentos occqrridos depois da sua chegada .. 
('l'omo rv, pag . 492.) 

28. a_ Decreto de 23 ele junho ele 1828, pelo qual o senhor infante D. lVliguel 
permittiu que os rebeldes refugiados em Hespanha voltassem para Portúgal, quàndo 
a usurpação da corôa já estava segura e mesmo consummada. (Tomo rv, pag. 726.) 

29.a-Decreto ele 13 ele março de 1828, pelo qual o senhor infante D. lVli
guel clissolveu a camara dos deputados, em nome elo senhor D . Peclro IV, e 
r eferindo-se expressamel).te ás attribuições que p ela carta constitucional lhe com
petiam. Carta regia ela mesma data, commmlicanclo á camara dos pares. a çlisso
lução ela camara elos deputados . (Tomo IV, pag. 452.) 

30. a_ Decreto de 13 de março ele 1828, pelo qual o senhor infante D . Mi
guel, em nome de el:rei, clerogou o decreto ele 7 ele agosto ele 1826, por que ti 
U~la sido feita a eleição elos deputados, e com manifesta usurpação do poder le
gislativo manclou proceder á formação ele novas instrucções para as eleições. que 
1missem as duas (contraclictorias e compatíveis) qualidades ele serem conformes~\. 
carta constitucional e analogas aos antigos usos e costumes elo r eino. (Tomo rv, 
pag. 475.) 

31. a_ Circular es clirigiclas pelos governadores das armas elas províncias ' ás 
camaras m1micipaes, provocando-as para pedirem ao senhor infante D. Miguel 
q_ue assumisse a corôa. (Tomo. rv, pag. 496 .) 

32.a- Despachos de sir F . L amb, ao conde ele Duclley, ele 1, 2 e 12 ele março 
e de 12 ele abril, pelos quaes o embaixador britannico informa o seu governo de 
CoJ?o o senhor infante D. Miguel promoveu em Portugal uma r evolução geral e 
a Inteira clesorganisação ela ordem estab elecida, e fez empregar nos periodicos, 
nos pulpitos e nas r epresentações enviadas pelas corporações elo reino a mais vio
lenta linguagem contra os liberaes . (Tomo IV, lJag. 280, 474 e 520 nota.) 

33. a_ Nota do principal secretario ele estado na repartição dos negocios es
trangeiros ele sua magestaele britannica ao embaixador portuguez em Londres, 
c_om data de 22 de abril ele 1828, na qual é arg·uido o senhor infante pelo que 
tinha obrado contra seus juramentos e promessas. (Tomo rv, pag. 511.) 

34. a_ Despachos ele sir F . Lamb ao conde ele Duclley, annuncianclo, nas clar 
tas el~ 26 e 30 de abril e ele 3 ele maio de 1828, a tumultuosa acclamação do se
nhor mfante, feita no dia 25 cite abril e seguintes, e a parte que n'ella teve sua 
alteza e o seu governo, promovendo-a, f~worecenclo-a e approvanclo-a. (Tomo rv, 
pag. 519.) 

35.a-Decreto ele 25 de abril ele 1828, pelo qual o senhor infante D. Miguel 
approvou a representação do senado ela camara e promoveu a assignatura ele ou
ti:as similhantes, ao mesmo t empo que mandava participar o contrario ao cm:po 
cliplomatico. (Tomo IV, pag. 518.) · 

36. a_ Representação assignacla depois elo dia 25 de abril, em casa do duque 
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de Lafões, em nome da nobreza do rein0, pedindo au senh0r infa,nte D. Miguel 
que convocasse a côrtes os tres estados elo reino para assumir a corôa, e abolisse: 
a cart::L «onstitucional. (Tomo IV, pag. 531.) 

37.a- Decreto de 3 de março de 1828, pelo qual o senhor D. Pech·o IV com
pletou a abdicação da corôa, ma:p.clou que P0rtugal fosse governado constitucio· 
Iialmente em nome ela senh0ra D. Maria Il, e encarregou ao senhor infante a exe-
cução cl'este decreto. (Tomo rv, pag. 470.) · 

38."-Decreto ele 3 ele maio ele 18281 pelo qual o senhor infante D. Miguel 
convocou a côrtes os pretendidos tres estados do reino para o generico e indeter
minado fim ele reconhecerem a applicação ele graves pontos ele direito portug1Rez., 
(Tomo IV, pag. 537 .) 

39 . a_ Discurso ele proposiçRio, recitado na abertura elos pretendidos tres es
tados, no eli.a 23 de junho ele 1828, pelo muito reverendo bispo de Vizeu, no qual. 
se dá como j{~ resolvida a questão', que agora se propõe á deliberação elos esta
elos, etc ., se o infante D. Miguel é com effeito chama€lo no caso presente pelas 
leis á successão da corôa. portugueza. (Tomo IV, pag. 718.) 

40. a_ Violenta resposta ao d.iscu,rso ele proposição na abertura elos estados, 
recitaela pelo procurador de Lisboa José Accursio elas Neves, na qual são insul
tados e atrozmente calumniadps todos os que seguem a voz do senhor D. Pe
dro IV; ameaçados abertamente os membros elos ·estados que opinassem contra 
as pretensões do senhor D. Miguel, e substanciados os sophismas e falsidades 
com que se ·pretendia col01·ar esta usurpação. (Tomo IV, pag. 918.) 

41.a- Decreto de 30 de junho ele 1828, pelo qual o senhor infante D. J.Yii-guel 
declarou conformar-se com a resolução dos pretendidos tres estados, que o tinham 
declarado rei, e mandou que se lavrasse um decreto, por todos assignado, com 
os ftmclamentos cl'aquella resolução . (Tomo IV, pag. 744.) . 

42. a_ Assento dos tres estados elo reino, juntos em côrtes na cidade de Lis
boa, feito a 11 ele julho ele 1828. (Tomo IV1 pag. 789.) 

43.a - Segundo livro das ordenações, titulo LV (CDas pessoas que devem ser ' 
havidas por naturaes d' estes reinos>>. (Tomo v, pag. 294, acrescendo: «4. 0 E tudo 
o que n'esta lei se contém se entenelerá nos filhos legítimos ou natura.es, porque 
quanto aos espurios, cujos paes conforme a direi.to se não co.ID.sicleram, hão de 
concorrer em suas mães as mesmas qualidades que por esta lei se requerem nos 
paes legitimo,s o.u naturaes ».) 

44.a- Capítulos dos estados elo reino, nas côrtes de 1641, sobre a successão 
da corôa,. e respostas a elles dadas por el-:rei: · , 

«Estado elo pov0. 
«Capítulos n e ur. - Peclimos que para bem universal d'este reino se façam 

capitulas com a;pprovação ele todos os tres estados da successão e heraJnça d' elle1 
renova,nclo e rati:ficanclo os capítulos das côrtes de Lamego, que fez o glorioso re1 
D . Affonso Henriques, fundador d'este reino, e se ordene ele modo que nuncaja~ 
mais o possa herdar rei alg·mn ne:~p. príncipe estrangeiro; ele maneira que o re1 
que houver ele ser e1'este reino ele Portugal seja naturwl e portuguez legitimo nas
cido no reino, com obrigação de morar e assistir n'elle pessoalme.ID.te, e que para 
n'isso se conseguir melhor effeito se nomeiem e elejam n'este reint) tres casas as 
J~ais illustres, chegadas ao sangue real, pam que, vindo a faltar descendente p011 , 
lmha que haja ele sm· herdeiro do reino (o que Deus não permitta), se devolva a 
successão a uma das familias elas ditas tres casas, guardada a ordem e fórma da 
vocação, sexo e idades que conforme a direito hajam ele p1·eferir, com tocla a cla
reza necessa1:ia, por que cessem duvidas e inconvenientes que a experiencia ~em 
mostrado assnn entre 0s senhores naturaes como estrano·eiros n'este mesmo relllO· 

<<Tambem se 0rclenará que, quando os reis e princi~es cl'este reino, ou as in
fantas casarem em reinos estranhos, logo nos contratos dos casamentos se ponha 
capitulo sobre não haver de succecler n'este reino, nem seus filhos ou clescenclen
te.s, porque d'esta maneira, sendo assim celebrado, terão menos rasão .ele preten-
derem a successão e de haver cliscordias . · 

«Resposta de el-rei. - Mandarei estabelecer lei paTa o que me apontaes no li 
e III capitulo, e ao estado ela nobreza respondo que será na conformidade do que 
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tinha determinado o senhor rei D. J oào III, com as declarações e moderação que 
parecer que mais convem á conservação e bem commüm elo r eino . 

<<Estado da nobreza : 
«Capitulo r. -- A rasão elo bom governo ensina e a experiencia tem mostrado 

qHe, ajuntando-se muitos r einos e senhorios diversos na pessoa ele um só r ei, não 
podem ser bem governados, assim como o fo~·am se estiveram apartados cada um 
debaixo de seu príncipe, e que este eleve ser natural elo mesmo reino, nascido e 
creado n'elle, para conhecer seus vassallos e os ama.r como naturaes; pelas qnaes 
rasões, no principio cl'este reino, nas côrtes que celebrou o senhor r ei D . Affonso 
Henriques na cidade ele L amego, depois do anno ele 1143, entre as mais causas 
qt~e assentou e estabeleceu por lei, ordenou que o reino nunca poclesse passar a 
l'el estrangeiro, e que não tendo filho ou clesdenclente varão, senão filha, esta ca
sasse no reino . · 

«E porque esta lei se não praticou mais que até o tempo cl ~ nosso rei D . Fer
nando, que foi o noveno cl'este reino, e nas côrtes que depois se fizeram em Coim
bra pelo senhor rei D. João I se não poz condição alguma que impedisse casarem 
as infantas com estrangeiros, ou ficarem por esta via impossibilitadas á successão 
cl.o r eimo, , cle1Jois, no tempo elo senhor mi D. João III, tratou o dito senhor rei ele 
renovar esta lei , de que se acha memoria em papeis e chronicas elo r eino. . 

«Pede o estado ela nobreza a vossa magestacle, em primeiro logar, se sirva 
de mandar fazer lei IJela qual se ordene que a successão do reino não possa vir 
nunca a príncipe estrangeiro, nem a filhos seus, ainda que sejam os parentes mais 
chegados ·ao r ei ultimo possuidor. 

«E que acontecendo succedm· o rei cl'este reino em outro algum reino ou se
nhorio maior, seja obrigado a viver sempre n'este; e tendo dois ou mais fi lhos 
varões, o maior succecla no r eino estranho e o segundo n'este ele Portugal, e este 
seja jurado príncipe e legitimo successor. E que não tendo mais de um só filho 
(caso em que é forçado succecl.er em ambos os r einos) s€1 apartem depois em seus 
'filhos na fórma acima dita. E que tendo sómente filhas, a maior succecla no r eino, 
com declaração que casará dentro n 'elle com a pessoa natural que os tres estados 
~ongregaclos em côrtes escolherem e nomearem. E casando em outra fórma fique 
mhabil ella e seus descendentes para a successão, e possam os mesmos tres es
tados escolher r ei natural, não havendo parente varão ela família r eal a quem por 
direito se defira a successão . · 

· «Resposta ele el-rei .-0 que apontaes n'este capitulo é conforme ao que tenho 
por mui certo ele vossa a11tig:a lealclade, e vol-o agradeço muito i e vendo que cum
pre a meu serviço, bem elo reino e á vossa quietação o que n'elle pedis, para isso 
n'landareí fazer lei na fórma que a tinha ordenado o senhor r ei D . João III, com 
.as declarações e moderação que parecer convem á conservação e bem commum 
elo mesmo rein.o . · 

«Capitulo II.- Que sendo vossa magestacle servido que se faça esta lei sobre 
a saceessã.:> elo yeino, se encorpore no volume elas ordenações cl' elle, para que fi
que divulgada e notaria por este modo, não sómente entr e os naturaes, mas tam
bem aos estrangeiros. 

<<Resposta de el-rei.-Assim o mandarei na nova com1Jilação que se ha de 
fazer elas orclemações elo reino. 

<<Estado ecclesiastico : 
<<Capitulo XIV. - A experiencia.tem mostrado os males e clamnos que se seg·uem 

ás monarchias e r einos de succecler em n'elles príncipes estranhos i pelo que r epr e
sentâmos a vossa magestacle que convirá muito ao bem cl '•'lste r eino atalhar a estes 
males e clamnos, fazendo vossa magestade lei em que determine que, succeclendo 
fallecer algum dos reis cl 'este reino sem :filhos, e deixando :filhas succeda a seu pae 
a filha mais velha, e, não sendo casada, s~ja obrigada a casar com um portuguez 
pa;ente · seu mais chegado; e sendo a tal :filha jà casada com príncipe que não 
seJ~ portugnez, não possa succecler a seu pae , e n'esse caso succeda a outraiilha 
~a1s velha, na f'órma que a outra havia ele succeder i ele sorte que, não havendo 
filha que seja casada ou possa casar com portugnez, fiquem todas exchúclas ela . 
successão, e succeda no reíno Q parente varão mais chegado ao ultimo possuidor, 
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e preceda. o macho á feme[L, por assim ser mais conform e ao que n'esta successão 
se pretende. . 

«ReS]Josta. de el-rei .·- A materia cl'este capitulo, cuja. lembrança. vos agradeço 
muito, tenho respondido nos capítulos elos estaclos elos povos e nobreza, para man
dar fazer lei, na conformidacle ela que tinha ordenado o senhor rei D . João IJii, 
com as cleclaraçõcs e moderação que mais convem á conservação e bem commum 
do teino. » 

45.a- Bnlla elo papa Innocencio IV, inserta no capitulo «Grancli >l 1 de Suppl. 
negl. p1·relat.~ in 6 .0

, pela qual se prova como o conde ele Bolonha foi chamado pa.ra 
succeder na corôa portugueza a seu irmão el-rei D. Sancho II pelo direito elo san
gue e conforme as leis funclamentaes ela monarchia, e não por eleição, por dis
pensa ou por outro titulo extraordinario: 

«lnnocencio IV aos barões e condes elo reino ele Portugal. 
<<Grancli non immcrito (continúa): Manclãmos que quanclo ahi chegar o nosso 

amado filho, o nobre conc~e ele Bolonha, irmão elo sobredito rei de Portugal, e 
muito recommenclavel por sua devoção, probidade e circumspecção, o qual pelas 
leis fLmdamentaes da monarchia seria chamado para succecler ao mesmo rei se 
fallecesse sem filho s, e do qual com rasão se espera que, pelo muito amor que 
vos tem a vós e ao clitú r eino, e concorrendo muito a sua magnanimidade e po
der, h a ele reformar o mesmo r eino com maior mac1ure2la, especialmente quando 
assumir o cuidado e a livre e geral administração do mesmo r eino, e isto não só
mente para utilidade do dito rei, como (se bem se attencler) tambem pa.ra pro
veito elo reino, e para clefensão elas igrejas, elos mosteiros e dos outros Jogares 
pios elo dito reino, e elas pessoas ecclesiasticas, tanto r eJ.jgio sas como seculares,. 
e tambem elas viuvas, dos orphãos e elas mais pessoas que ahi vivem, e para o 
salutar r estabelecimento do que anda perdiclo, como em Dens esperâmos : vós 
(não obstante qualquer preito, homenagem, juramento ou pacto, fei-to ao dito rei 
ou a qualquer outm pessoa, e nfio obstante qualquer prohibição do mesme> rei, 
com tanto ·que não attenteis contra a sua pessoa e vida d' elle ou ele seu legitimo 
:filho, se o vier a t er, nem lhe falteis com a honra que lhe é devich) o recebaes 
a elle e aos seus nas cidades , castellos, villas e fortalezas cl' esse reino; e todos 
e cada um de vós sem alg·uma clifficuldade estejaes· à sua disposição, ordens e 
mandados; dando-lhe conselho, ajuda e favor contra todos os que clesobedecerem 
ou resistirem; acudindo-lhe inteiramente, e sem diminuição alguma, com as ren
das, proes e direitos do clito reino; para com elles fazer as despezas elo r ei, con
forme o decoro da smL pessoa, as suas e dos seus e do reino, conforme o t empo 
e os negocios exig irem. Fazendo vós o contrario, ordenâmos por noss::ts bulias 
aos nossos veneraveis irmãos o ar:cebispo de Braga e o bispó ele Coimbra, que 
depois de precedente admoestação procedam contra vós com censura ecclesias
tica, sem a]Jpellação. Não &, porém, nossa ten~ão tirar o mesmo reino ao dito rei 
ou a seu filho legitimo (se o tive1•); mas sim acudir por meio ela solicitude e cui
dado do referido conde durante a vida do mesmo rei, a este, ao reino, que está 
em rerigo ele se perder, e a vós mesmos.>> , 

46."-Carta elo pTivilegio do reino ele Portugal, dada por el-rei. D . Manuel, 
~m 27 ele março ele 1499, para o caso em que o príncipe D. lVIigllel ela Paz, seu 
filho, succeclesse nas corôas ele Castella e de Portugal, regulanclo-se o modo por 
que Portugal havia ele ser governado, residindo o rei nos seus outros r einos. 
(Tomo v, pag. 295.) 

47._a-:-Artigo 104.0 _da constituição política do imperio elo Braúl, sobTe o modo 
e cond1~oes por que o 1mperador poderá sair do imperio : 

«Ü 1mperaclor não poderá· saír .do imperio elo Brazil sem o consentimento ela 
assembléa geral 7 e se o fizer se entenderá que abdicou a corôa.» 

48. a_ Ca~ta patente d~ 12 de setembro ele 1642, pela qual foram authenti
cados e pubhcaél.os os pedidos ou capítulos dos estados ele 1641, e as r espostas 
clad~.s a cada um d'elle~, mandando-se cumprir, não os capítulos, mas sim e unica
mente as respostas reg1as, ás quaes se não acrescenta nem diminue cousa alo·1!1IDa. 

(Depois do costrunaclo preambulo seguem-se os capítulos elos estados e 
0
cowti-

núa pela maneira seguinte.) . ' 
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«E todas estas causas e cada uma cl' ellas conteúclas nas ditas respostas, en
co~·poraclas n'esta carta patente, hei por bem e quero e mando do meu motu pro
pno, certa sciencia, poder r eal plenario e absoluto, qut;~ em tudo e por tudo se 
Clunpram e guardem e h~am e:ffeito tào inteiramente como é declarado em cada 
uma elas ditas respostas , sem duvida nem minguamento algum, e por firmeza de 
tudo quanto n 'esta carta se 'contém, a mandei fazer por mim assignada, e sellacla 
do meu sêllo grande, a qual está escl'ipta em quarenta e lnn meios folios , assi
gnados ao pé ela primeira lauda de cada uma d'ellas por F rancisco ele Lucena, 
elo meu conselho e meu secretario ele estado . 

«Dada na cidade ele Lisboa, aos 12 dias elo mez ele setembro.-João Pereira 
de Souto Maior a fez . Anuo do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
1642.- E eu, F1·ancisco de Lucenct, a fiz escrever . l> 

49 .a·- Ahrará de 9 ele j aneiro ele 1817, pelo qual o senhor rei D. João VI con
ce~leu ao senhor D. Pech·o, seu filho primogenito, o titulo de príncipe r eal elo 
r emo unido de Portu:gal, do Brazil e Alg·arves, conservando sempre o ele cluqlle 
de Bragança. (Tomo rv, pag. 577, nota.) , 

50.a-Exemplar ele uma procuração para o estado do povo nas chamadas côr-
tes de 1828 . (Tomo IV, pag. 538 .) . 

5 l.a- Representação que á r ainha fidelíssima, a senhora D . l\faria II, fez o 
deputado de Goa, Bernardo Peres da Silva, protestando contra a notaria e escan
~lalo sa falsidade com que no assento elos chamados tres estado s, feito aos 11 ele 
Julho ele 1828, apparece um frade assignado como procurador da cidade àe Goa. 
(Tomo vr, pag. 4511..) 

52. a_ Carta ele convocação para curtes, clirig·icla ao senado ela camara de Lis
boa, na qual se indicam as q,ualidaeles que elevem ter os procuradores eleitos e 
quaes devem ser excluídos. (Tomo rv, pag. 540 .) 

53. a_ Circular elo intenclente geral da policia da côrte e reino, pela qual se 
mandam abrir em todas as terras do r eino clevassas de suborno emquanto dm·~
rem as eleições para côrtes, e mandam-se classificar como subornados todos os 
-votos que r ecaírem em pessoas leaes ao senhor D . Pedro IV ou amantes da carta 
por elle outorgada. (Tomo IV, pag . 552.) 

54.a- Nota official pela qual s. ex.a o marquez ele Palmella, em nome e por 
ordem expressa de sua magestacle el-rei D. João \ TI, pediu a sua magestacle bri
~aun.ica a garantia ela successão .á corôa portugueza a favor ele sua magestade o 
1mperaclor elo Brazil. Extracto ele 1nn despacho elo ministro e secretario ele estaclo 
l~Ortuguez na repartição elos negocias estrangeiros, no qual se ordena muito posi
tw~mente ao marquez ele Palmella que empre~ue todos os recursos para conse
glur a ga1·antia pedi:cla pela nota antecedente. (Tomo I 1 pag. 916 e 917 .) 

95."-Carta regia de 14 ele julho ele 1828, pela qual o senhor infante D. Mi
guel cr eou uma alçada para processar e julgar todas as pessoas implicadas na in- . 
s~n-rei ção do Porto, dispensando para esse fim :;~.té no corpo de clelicto . CUJrta r e
gta de 6 de agosto de 1828, pela qual o senhor infante creo~1 uma commissão para 
processar e julgar os que na ilha ela Madeira o não quizeram reconhecer como r ei, 
e sua alteza dá o crime por provado, deixando aos j1úzes a designação elas pes
soas que elevem ser plmidas, e para isso dispensa no corpo de delicto. (Tomo rv, 
pag. 825, e tomo v, pag. 190.) I 

5.6. a_ Declaração feita pelo plenip.ÇJtenciario ele sua magestade o imperador elo 
Braztl ao tempo da partida da senhora D. Maria II para o Rio ele Janeiro. 
(Tomo VI, pag. 577 .) 
. 57 . a._ Corresponclencia offi.cial entr e o marquez ele Barbacena, plE\llÍpotencia

rto de sua magestade o imperador do Brazil, e o conde de Aberdeen, principal 
secret~rio de estado ele sua magestacle britannica na r epartição elos negocias es
~·angeu·os . (ContéJ:?- dezenove notas diplomaticas, e o extra~to ele alguns artigos 

os tra,tados tle alhança entre Portugal e a Grau-Bretanha. V1de tomo v, pag. 469 
e tomo vr, pag. 38, 67, 70, 83, 84, 96, 108, 126, 187, 189, 195, 257, 278, 2~0, 
282 e 339), onde é facil procurai-os pelos títulos e assignaturas . 
t 1 Na primeira linha de texto deve ler-se ccsenhora» em logar de ccsenhor», como por tra,ns
orno de emenda saíu n'alguns exemr>lairCs. 
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O:fficio 

In.mo e ex.mo sr.-Pelo paquete que trouxe carrta;> até 12 de julho n~~o recebi 
officio algum de v. ex.a, e tão sómente tive notieias suas inclirectas por via de 
João Baptista Moreira. Estou persuadido que v. ex. 11 não cessará as suas diligen
ciar, emquanto não consegtúr que os emigrados portuguezes que. se acham n 'esse 
paiz sejam tratados ao menos com uma generosidade igual á que tem DílOstraclo 
o governo franccz. 

O objecto, porém, que n'este momento é o mais importante de todos, e que 
recommenclo sobretudo ao zêlo e efficacia de v. ex. a, é o pagamento das selmmas . 
que o Brazil aincla eleve a Portugal, sem o qual pagamento é impo s<:.-ivel que se 
emprehenda tentativa alguma para a restauração ela senhora D. Maria II, nem 
que se sustente a ilha Terceira; esta verdade é de simples intuição, pois nem sua 
magestacle fidelíssima, nem o conselho de regencia nomeado para defender se.us 
direitos, recebem no momento actual porção alguma dos rendimentos da corôa, e 
entr etanto vejo-me obrigado, pela posição em que circumstancias as mais extraor
dinarias me collocaram, a sustentar uns poucos ele mil emigrados portuguezes, a 
pagar ~í guarnição ela ilha Terceira e a ·mandar para lá soccorros ele dinheiro e 
munições. Por maior opinião que me façam o favor ele ter elos recursos elo meu 
engenho, não é possível lisonj earem-se de que este estaclo ele cousas possa pro
longar-se, e asseguro a v . ex. a que apenas haverá meio ele nos conservarmos as
sim até virem as r esoluções que solicitámos de sua magestacle imperial por via 
elo marquez ele Barbacena. 

Se sua magestacle imperial não quizer abanclonar a causa ele sua augusta filha, 
o meio ele a soccorrer é facil: basta garantir um emprestimo, que se contrahit'á 
em Londres por conta ele ·sua magestacle ficlelissima. Creio clesnecessario o expli
car a v. ex. a que cl'essa maneira pagará o Brazil ao governo legitimo ele Portugal 
as som mas q Lle ainda lhe eleve sem desembolso nenhum immecliato . . 

A partida da rainha vae produzindo as consequencias que desgraçadamente 
antecipám.os, e com muito custo se poclerà embaraçar por mais alguns mezes que 
o gabinete inglez reconheça o senhor D. Miguel como rei . A Hespanha faz para 
isso as diligencias mais activas; e por certo, f:! e não se aproveitar o inverno para 
melhorar o estado 'elos nossos negocias e emprehencler um~ . r eacção1 instalbnclo 
um governo na ilha Terceira, nf.Lo elevemos lisonj ellr-nos gue permaneçam por 
mais tempo interrompidas as relações diplomaticas ele toda a Europa com Por-
tugal. · 

Remetto a v. ex. a, com os n. 0 ~ 1, 2 e 31 copias de offici0s d.e Nuno Barbosa, 
pelps quaes v. ex.a verá a nova hostilidade a que estamos expostos em rasàJo ela 
mudança que houve no ministel'Ío francez. Vou tratar ele mandar essa gente tocla 
para a T erceira, o que não se pócle fazer sem grande acrescimo ele clespeza. 

Deus guarde a v . ex ." Londres, 17 ele setembro ele 1829.-In.mo e ex.mo sr. 
conde ele Sabngal. = JJ!Ia1·q~tez de Palmella. 

O.tllcio 

(Exlraclo) 

. . ~m consequencia do officio que recebi ele Nuno Barbosa ele Figueiredo, me 
chr1g1 á secretaria de estado elos ne<">'OCÍOS estranbo·eiros l)ara inclao·ar se este bo·o· 

b . b ' b 
verno o .starta ao embarque e partida elos emigrados portuguezes que se acham 
n'este remo. O b~rão Verstolk ele Soelen me disse que sobre este ponto pediria 
as ordens ele ~l-1~e1 1 e 9-ue .domingo 20 pocleri~ responder á minha l)ergtmta. Creio; 
porém, que. nao haven~ clr~culclacle no embarque elos soldados que se acha,m eJll 
Bruges, CUJO numero mfehzmente não é consideravel, sendo ele setenta e tantos 
homens, entre offi.ciae.s inferior es, cadetes e soldados. Pelo que respeita, porém, 
á passagem elos ~ep?s1tos ele ·Fran.~a para este reino e seu embarque, me parece 
que. ser~ cousn cllffi? t~ e pouco pmtlCav~l, pehts apna.rencias que isso teria ele or
gamsaçao de expecl1çao, o que sem cluv1da este governo quererá evitar para que 
se não possa dizer que elle protege o partido ela rainha nossa senhorar ~se desvia 
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el~1; linha de uma estricta neutralldacle. Entretanto, pelo proximo correio poderei 
melhor informar a v . ex. a sobre este pon,to. 

Bruxellas, 18 de setembro de 182D. = ÚbÍZ Antonio de Ab1·eu e Lima 1• 

Sen:tença 

Accorclam em relação os ela alçada, etc. Vistos estes autos, que, em execttção 
das reaes ordens, se fizeram summarios pelo accorclfio, :fi . 63 v., aos réus ausen
tes, Francisco José Pereira, ex-coronel elo regimento de infanteria n. 0 6; Hem·i
q;l~ da: Silva ela Fonseca, ex-coronel do r egimento ele infanteria h ." 18; Duarte 
(hulherme Ferreri , ex-coronel elo· reg·imento ele artilheria n. 0 4 ; Francisco da 
Gama Lobo Botelho, ex-coronel do regimento ele cavallaria n .0 12; José Julio de 
Carvalho, ex-tenente coronel commanclante elo batalhão de caç~.clores n .0 10; José 
de .Barros e Abreu, ex-tenente coronel de cavallaria n .0 12; José Baptista ela Silva 
Lo_Pes, ex-tenente coronel de artilheria n .0 4; Alexandre Marcellino de Maio e 
~~·tto, ex-tenente coronel de infanteria n .0 6; Manuel Alexandrino Pereira ela 
S1lya, ex-major de infanteria n. 0 18; Antonio Correia Leitão, ex-major ele infan
tena n . 0 18; .Miguel Correia ele Mesquita, ex-major do batalhão de caçadores 
n.o .11; P edro Antonio Hebocho, ex-major do batalhão ele ca~~adores n. 0 10; An- · 
tomo ela Costa e Silva, ex-major ele artilheria n. 0 4; José Maria ele Sousa, ex
capitão commanclan,te dó batalhão ele caçadores n . 0 6; e aos r éus presos João 
Henriques Ferreira Junior, solteiro, natural e morador na freguez.ia ele Sant~1 
Cruz ele Albergaria a Velha, comarca de A veiro, de vinte e nove annos ele idade ; 
José ele Sousa Bandeira, escrivão que foi elo publico da villa de Guimarães, ca~ 
s.aclo, natmal ele Lisboa, de trinta e nove an,nos de ielade; Clemente de Moraes 
Sarmento, solteiro, que foi primeiro sargento da quinta companhia do batalhão ele 
caçadores n. 0 10, natural da cidade de Aveiro, ele vinte e tres annos ele idade ; 
J.oaquiin J.osé Marques de Mello, solteiro, bacharel formado em leis, r esidente na 
Ctdaele ele Aveiro, ele quarenta e tres annos ele idade; José Nunes Teixeira, ca
pellista, morador na nut elas Flores cl'esta cidade, casado, de trínüt annos ele icla
·de; e Aclriano Augusto ela Silva P er eira, es tudante, solteiro, natural ela villa ele 
lYionsão, ele dezo ito annos ele icl.aele ; todos pronunciados }Jelo crime ele r ebellião 
e alta traição na devassa da r egia commissão cl 'es ta alçada, e em outras a que 
sua magestade mandou proceàer nas clifl'erentes cidades e villas cl 'este reino, .tes
temunhas que fazem culpa a cacl~t um elos sobreditos r éus, clefeza elos ausentes 
pelo curador que lhes foi nomeado, interrogatprios elos que se acham presos nas . 
cadeias da r elação el 'esta cielacle, documentos e mais papeis juntos e appensqs, al-
leg·ações ele d ireito, etc. . 

_Mostra-se que, depo is ele se haverem amotinado e rebellado, por impulso da 
Dlats negra cabala e perfi.cl.a confederação, no fatal e para sempre h1tuoso dia 16 
de maio ele 1828, os corpos militares da gnamição d'esta cidade, e outros que se 
lhes uniram em forças e sentimentos, como j á foi poneleraclo em accorclãos cl 'esta 
alçada, passaram os commandantes e officiaes superiores dos mesmos corpos a fa
z~r alarde e solemnc confissão elo seu nefando crime, publicando nos dois secli
Closissimos e auclacissimos manifestos, impressos n?s dias 17 e 18 elo. r eferido mez, 
em ~ome ele um conselho militár que arbitrariamente formaram e denominaram, 
08 ·Slmulael.os motivos e especiosos e fallazes argumentos com que pretenderam 
des~ulpar sua ·vergonhosa e temeraria ousaelia; constanclo elos mesmos manifes
tos JU~tos, a n .08 1 53 3 elo chamaclo Dia1'ÍO elo Po1:to) no appenso 19. 0- A, que os 
s?breclttos réus componentes cl 'aqnelle clesaccorclaclo conselho militar, ao mesmo 
passo qne procuravam illudir com estuclaclos e capciosos sophismas a nação por
th~ueza e as estrangeiras, sobre o verclacleiro procl.itorio fim ele suas sinistras ma
~ tnações, por outro lado se deslisaram e clespenharam nos mais palpaveis absur
c,os _e monstruosas proposições, consignadas e patentes nos ditos manifestos, que 
serv1ram ele aggravar seu crime, como se passa a. ponderar : 

1.o a Que a força militar, essencialmente obeclien_te (conforme se lê no primeiro 
s· 1 Di~·igido ao marqne7. de lPalmella, assim como o de 20 do mesmo mez, a pag_ 772, que o 
lgnatano deixou de publicar na integra. 

48 
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dos referido.s papeis) ao espirito do jura1nento explicito do lealdade ao seu legi
timo J.'ei o senhor D . Pedro IV, se reuniu por auctoriclade d 'esse solemne e sa
grado jurmnento para o ratificar e sustentar>>; onde, n'aquellas poucas expressões, 
alem de patentear-se a in·is01·ia e sensível contraclicção ele chamar essencialmente 
obediente aquella mesma força que acabava ele desobedecer e de rebellar-se, :;;e 
fa?; o mais abominavel e sacrílego abuso elo juramento, acarretando, para pretexto 
•e incentivo de crimes e ele imposturas, aquelle mesmo vinculo divino instituído 
pela sabedoria eterna para conter os homens em seus deveres, e para por meio 
·d'ell.e se attestar e manifestar a verdade . . 

2. 0 O de se inculcar com refalsàda hypocrisia cdL face cle .Deus e elos liomens, 
que ninguem mais do que elles (os r éus) respeitavam o senhor D. Miguel>>. Isto 
no momento em que se levantavam contra a sua suprema auctoridade, como re
gente cl'estes r eino;; · que então era, e no exercício da qual não devia responder e 
dar conta a pessoa alguma, e menos admittir a :fi.scalisação e ing·erencia de vas
.sallos perfidos e amotinados. 

3. 0 O de figurar que, sem p1·evict combinação ele 1.mn estnclctclo accO?·clo~ se ha
viam os corpos rebeldes levantado em diversas terras do r eino, para assim }Jer
suadirem a existencia de um simulta.neo e geral descontentamento, quando, pelo 
contrario, está demonstrado, e é hoj e notorio a todo o mundo, que a dita exe
cranda rebellião foi o r esultado ele um trama urdido nas trevas de secli.ciosos con
venticulos e aborto de uma formal conjuração, em que · sómente figuraram os r éus 
e os demais seus iníquos sequazes, descontentes ele toda a ordem legal. 

4.0 O de exagerar e amplificar, com o clamnaclo intento ele fazer prosclytos 
do seu crime, as inclispensaveis e salutares providencias do mesmo augusto se
nhor para segLuar -a monarchia e afastar os facciosos; IJÍntando-as os ditos r éus 
com as cores da mais atroz persegltição e injusta parcialidade. 

5 .0 O de concitarem como actos desprezíveis ade gentalha protitituicla e ele po
bretões immundos, seguidos ele fanfarrões gritadores >> as sinceras e festivaes ac
clamações coro que os povos e as cUJmaras cl' este reino em todas rus suas provín
cias saudaram o mesmo senhor como seu r ei, com accorde e cmanime sympathia 
elo amor, e na convicção dos seus inauferiveis direitos ao throno portuguez, ainda · 
antes ele ser como tal declarado e i)roclamado pelos tres estados elo reino jcmtos 
em côrtes . 

6. 0 O ele qualificarem como meritorios o plausíveis os procedimentos seclici@
sos e turbulentos elos corpos militares estacionados em Braga e Aveiro, onde j á, · 
dias antes, haviam dado provas ela mais criminosa desordem e insubordinação, 
atacanclo os act,os elas auctol'iclacles civis, cntremcttenclo-se nos governos mcmici
paos das ditas duas cidades, opponclo-se abertamente ás suas disposições, e in
sultando e maltratando com o mais· escandaloso despotismo os seus pacificas e 
mais leaes habitadores. 

7. 0 O de declararem ( COllSa nunca vista nos mmaes militares) irritas e nullos 
todos os diplomas e determinações reaes elo mesmo senhor, desde certa epocba, 
como conbminaclos e contraclictorios, arv0ranclo-se assim os mesmos reus do ne- · 
fando conselho militar em arbitras ela monarchia, superiores ao proprio imperante, 
assumindo e rcpresentanclo ao mesmo tempo, com a mais palpavel contraclicção, 
as clivel'Sas figm·as de governantes e ele vassallos, ele força obediente e força coa
ctiva ; sendo só verdade que, por meio de tão barbara e monstruosa confusão, não 
faziam mais que destruir o governo estrubeleciclo , quebrar a sujeição e devida vas
sallagem de subclitos e r ebellar a· mesma força que devia reprimir taes atten
tados. 

-8. 0 O de -proclamarem, com a mais sacrílega e desaccorelada ousadia decaído 
e privaclo o mes~o real senhor ela r egenci_a do seu reino, coacta e impote;2te ct s2ta 
vontctde gove·matwa; promettendo, por meio ele outra ainda mais inauclita e roon
struo~a innovação, para o substituir no exercício da auctoriclacle suprema e r eal, 
uma JUnta de pessoas da. escolha elos mesmos r éus· ousando cl'esta sorte um pu
nhado. de home~s clesmoralisa_cl?s, o:fficiaes sem h~nra nem caracter, r eproduzir, 
no melO da :fidehdacle e cathohClsmo elos portuguezes, a ferocidade pagã elos pre
torianos em Roma no tempo da deoaclencia dos Cesares . 
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Mostra-se, finalmente, que, em cxecuçfto do dito nefamlo projecto, passára ·O 

me:mo execrando conselho militar a fazer reunir, por meio ele convites e convo
c~çao expressa, no dia 20 elo referido mez de maio, nos pn.ços elo concelho cl'esta 
ctdacle, os indivíduos constantes elo auto fl.. 12 v. do dito appenso 19.0- A, com os 
9-uaes, e por meio de formulas democraticas e revolucionarias, que usaram n'esta 
l~clecentissima: e ridícula farça, figuraram eleitos (sendo visível e notorio que o 
dito ;nef~nclo conselho foi realmente o unico eleitor) os membros da chamada junta 
prov1sona governativa, composta de idiotas e charlatães, clig·nos da sua maligna 
0?nfiança, conhecidos por suas cletestaveis opiniões e perigosíssimos princi
p!os, famosos sómente por sua immoralidade e sacrílega aversão á augusta pes
soa de el-rei nosso senhor, alguns d'elles chefes e cabecas da rebellião, mem
bro~ do dito nefando conselho, e todos emfim perfidame~te apostados a levar a 
effeito seu cletestavel systema de rapina e impiedade, como a seu tempo se m.os
trará . 

. N'estes horroro~os e prejudicialíssimos delictos, clestructivos de toda a ordem 
8°Cial. e política, e causadores, por sua pestilencial influencia e propagação, elas 
calamuil.acles e ruínas que todos cleplorâmos, se acham incursos os sobreditos réus 
~usentes, pela maneira seguinte : 

Quanto aos réus Francisco José Pereira e José Julio ele Carvalho, prova-se 
pela~ testemunhas da devassa cl'esta alçada, appenso 19.0

, e ela que se tirou em 
~v-e1ro pel0 juiz ele fóra ela dita cidade, appenso 4. 0

, pelos documentos authen
ttcGs e corresponclencias apprehendiclas, juntas á mesma devassa ele Aveiro, e 
pelos impressos e autographo que constam dos appensos 19.0- A e 19. 0- B, que os 
lllesmos dois réus "foram os primeiros e principaes chefes e cabeças ela nefanda 
rebellião que no sobredito dia 16 ele maio rebentou n'esta cidade, de combinação 
e. perfeita intelligencia entre os àitos dois réus e seus infames consocios nas duas 
Ctclacles de Aveiro e Porto, seduzindo e amotinanelo os dois corpos elo seu cnm
lUauclo, baiialhão ele caçadores 1 O e regimento de infanteria 6, saínclo os mesmos 
corpos sublevados ele seus quarteis respectivos, á frente elos quaes se pozeram 
08 réus; marchando em completa desordem e apparencia revolucionaria, até que, 
re1.1Juidns n'esta cidade com outros corpos igua1mente rebellaclos, compozeram o 
execrando e façanhoso conselho militar, ele que os mesmos réus foram mem
bros mais influentes e mais audazes. Porquanto é facto notorio, pelo que pertence 
~o prim()iro elos ditos réus, Francisco José Pereira, e o juram as testemunhas 

1 ~ dev-assa d'esta alçada dos n .08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
::>, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 28, muitas d'ellas presenciaes, que o 

lllesrno réu se achou desde a madrugada d'aquelle dia 16 no quartel ela. Torre 
d~ Marca d'esta cidade, e ahi se comportára ele fórma que logo no publico trans
htrou o projecto que ali fôra tramado, e que effectivamente rebentou ás quatro 

oras ela tarde cl'aquelle mesmo dia, dirigindo-se em perfeito motim e algazarra 
os S0ielados elo seu mesmo regimento pelas ruas elo Rosario, Torrinha, Ceelofeita 
~· ela .A!legria ao campo ele Santo Oviclio, sendo o réu visto passar á testa elos 
ltos o:fficiaes e soldados sublevados, vestido ele sobrecasaca e com bengala na 

~ão, como dep~zeram mais circumstanciaclamente as testemunhas dos n. 08 3, 
' !1.4, 21, 22, 24, 26 e 28, pelo verem e conhecerem, sendo depois visto o 

~esrno réu, j~í armado, no dito campo commandando o regimento amotinado, no 
b~sto ela tarde e na· noite cl'esse mesmo dia, sempre em formal tumulto e su-

ev-ação, com a mais criminosa pertinacia e resistindo obstinadamente á pre
sença e intimações que por vezes lhe fizera n' esse mesmo sitio o encarregado do 
~ov.ern~ d~s armas cl'esta cidade e seu r>ar~ido; _e dep.ois de pô~ em pratica, COJJ_l 
v dtto 1 egtmento, todo o genero ele seducçoes e mcentrvos para 1gualmente suble
d~~ os reg~me~t?s ele infanteri~ n.0 18 ~ artil11eria n. 0 4, que s~ ach_avam dentr~ 
a quarters vrzmhos, consegum por ultimo, e por horas da meia nmte, acarretar 
P~l s~u clete~ta:el pa1·tido os ditos regimen~os, secluziclos e amotin~dos igualmente 
nh 08 SeHs meltgnos commandantes e offiCiaes, restutand0 d'esta mfame e vergo
r'losa retrnião e st1b1evação a necessaria e forçada retirada das primeiras aucto
s te acles rnilitar e civil com as tropas e funccionarios p1!1blicos, que, clecidiclos em 
ua lealdade, não quizera.m ser testemunhas de similhante torpeza, ficando assim 
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esta infeliz cidade exposta ao mais cruel abandono e anc.ieciade1 entregue ao li-
cencioso fmor e caprichos de uma soldadesca desenfreada. . 

Igualmente se prova, pelo que pertence ao segundo dos ditos réus, José· Juho 
de Carvalho, pelas testemunhas da devassa d'esta alçada n .05 1, 21 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27, 28, e pelas da deva_ssa tirada em Aveiro, 
appenso 4. 0

1 a n .05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31, 33 e 40, 
que o réu fôra cabeça e principal chefe da rebellião na dita cidade de Aveiro, na 
manhã d'aquelle funesto dia 16 de maio, havendo anteriormente preparado e ur- . 
di elo a mesma execravel sublevação e rebellião com outros perversos e · perigo
síssimos revolucionarias d'aquella cidade, fazendo mysteriosos e sedicio·sos con
venticulos, espalhando falsas e incendiarias noticias, corrompendo e exacerbando 
o animo çlos seus proprios soldados, entabolanclo corresponclencias ele alliciação 
e confecleração ele outros corpos por meio e intervenção ele periiclos emissarios, 
conduzindo elle mesmo o seu batalhão clescle Lamego até A veiro, onde entrou 
no dia 3 do dito mez de maio na mais vergo_uhosà insubordinação e falta ele dis
ciplina, e commettenclo os maiores desatinos e prepotencias, mesmo clentl·o da. 
dita cidade ele Aveiro, até que com apoio e reciproca intelligencia com . os d~
mais revolucionarias, rompeu ás sete horas ela manMi cl'aquelle dia 16 ele malO 
no audacissimo e criminosissimo arrojo ele prenclcr, com o mais desaforado clespo
tismo e insolencia, as auctoriclacles fieis ela mesma cidade, o juiz de fóra, gover
nador militar e cpmmandante elos veteranos; de convocar para camara geral e:x:
traorclinaria, por meio de agentes e emissarios elo mesmo nefando partido, muitas 
pessoas a irem á camara, e ahi, entre bayonetas, espadas e no meio ele toda: a 
mais feroz apparencia de uma reunião sublevada .e de uma soldadesca em formal 
tumulto e niotim, fez com que se lavrasse o mais nefanclo, horroroso e auda
cissimo auto que apresenta a historia cl'esta calamitosa epocha; lendo-se n'ell~, 
entre outras insolitas e abominaveis petulaneias que já foram ponderadas na pn
meira sentença cl'esta alçada, a sacrílega e desaccorclacla clausula ccde não re
conhecer a sua magestacle el-rei nosso senhor, ainda mesmo na qualidade ele Te
gente)). 

Similhantemente se prova, pelas mesmas testemtmhas do appenso 4. 0 , que o 
réu, depois ele concluir este primei1;0 acto ele sua formal e criminosa rebellião, 
em que se constitLúra réu ele muitos clelictos, e todos gravíssimos, como :fica pon
derado, marchára para esta cidade, na frente elo seu batalhão amotinado, e se 
juntftra na manhã do dia 17 elo dito mez ele maio aos outros corpos rebellados, 
seus infames camaradas e consocios elo crime. 

Prova-se maís, pelas mesmas testemunhas da clevassa cl'esta alçada e pelos in;
pressos officiaes e autographo elos appensos 19. 0- A e 19.0- B, que ambos os refen
clos réus, perfeitamente combinados com outros co-réus revolucionarias, compoze
ram n'aquelle mesmo dia o execrando conselho militar, que se arvoroun'esta cidade 
çom toclos os attributos do poder supremo, e, na qualidade de membros cl'elle, ur
diram e assignaram os dois nefandos manifestos, em que estavam encerradas aí! 
abominaveis doutrinas e monstruosas proposições que :ficam expostas, seguindo-se 
os mais actos e proviclencias, igualmente attentatorias e usurpadoras elos poderes 
}Jolitico e j uclicial, dando passaporte para reino estrangeiro, como o elo app.eD;so 
19. 0- B, soltando presos elas cadeias e rematando com o mais inãudito e insohto 
despotismo a convocar eleitores para uma jtmta goyernativa, que effectivamente 
fizeram nomear e consta do secliciosissimo au~o que se acha no Dia1·io elo Porto 
n .0 3, ~ fl. . 12 v. do ·appenso 19.0- A . 
. Ult1mamente se mostra qtle os sobreditos dois réus, em continuação e pro
gresso ch1 seu ne~anclo crime, marcharam logo depois com os corpos elo seu coJJ1· 
mando para a ·etclacle ele Coimbra com o :fim manifesto e notaria de sustentar ~ 
rebellião da 1~esma cidade e opporem-·se ús forças realistas, comporta:qdo-se aht 
de uma mane1ra bem conforme aos seus clep,ravaclos princípios, como se prova d1.11 
devassa a que procedeu o juiz elo crime ela dita cidade no appenso 20. 0 , na qual, 
a fl. . 15 v., se acha uma ordem elo réu Francisco José Pereira para o conser>:W 
dor da universidade, manclando-lhe app1:ehencler os escriptos imprqssos que exts· 
tisscm na oilicina typographica da universidade, e que procedésse a prisão dos 
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seus aactores, preaisamente por serem concebidos os dito s escriptos em elefeza 
cl~ relig ião e da r ealeza; e a H. 15 se acha outra ordem do r éu José Julio ele 
Carvalho para o vice-reitor da univElrsidacle, a fim ele soltar ela cadeia os presos 
constitucionaes, sendo esta ordem dada em officio datado a 24 de maio, e aquelle 
outro officio a 27; provando-se pelas testemunhas da dit.:'t devassa do appenso 20. 0

, 

n_.o, 24, 89, 90, 91, 92 e 103, que ambos os sobreditos r éus expediram ela mesma 
Ctclade ordens ao coronel elo r egimento de milícias ela Louzã para entregar elu
zentos hom ens elo mesmo r egimento ao outro co-r é1-1 já justiçado, Victorio T elles 
de Medeiros e Vasconcellos, para com elles operar, como operou, em favor dos 
rebeldes, como já foi ponderado na sentença d 'este r éu. 

Nenhuma clefeza concludente se apresenta na allegação ele direito, a :fl.. 379, 
<~ue possa desvanecer ou minorar tantos e tão enormes elelictos, e todos provadis
stn;lOs, reduzindo-se apenas a allegar seu curador, quanto· ao primeiro dos ditos 
dots r éus, que o regimento ele infantaria n. 0 6 vinha marchando já amotinado 
<J.uando o réu se poz á sua frente, inculcando assim que talvez o mesmo r éu pre
ten_clesse cli:liigir o regimento; antes do que deixai-o roubar e praticar outros de
satmos, proprios da insubordinação em que se achava; e r eHectindo o mesmo cura
dor,. pelo que pertence ao segundo réu, que este chegá r a no dia 3 de maio a 
Averro com o seu batalhão, a tempo que a r evolução já estava tramada e prel)a
rada p·or outros revolucionarias, que a começaram a urdir desde o dia 25 de abril 
antecedente; que o seu proprio batalhão ele caçadores n .0 10 se achava tambem 
S~lblevado e revolucionado desde que saíra de Lamego, e que e.m tal caso era pos
SlVel que todos os procedimentos dos r éus fossem filhos da coacção e do· aperto 
Elas circumstancias, clefeza esta que não tem a menor apparencia de verdade,· an- . 
tes se acha desmentida concluclentissima.mente pela evidencia elos factos. 

Qu~nto aos réus Duarte G uilherme F erreri e Francisco ela- Gama L obo Bo
telho, . mostra-se ela mesma fórma, pelas testemunhas da devassa cl ' esta alçada,, 
n.os I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27 e 28-, 
que os ditos r éus se sublevaram e r ebellaram com os regimentos elo seu com
lllanelo, o 4. 0 ele artilheria e o 12.0 ele cavallaria, e11tão de g·uarnição n'esta ci
da.cle na noite cl 'aquelle infausto dia 16 de maio, e formaram parte cl0 execrando 
conselho militar que proclamo u a revolução, deu por extincta a legitima e pater
na] regeucia ele sua magestade, e l)ra.ticou todos os otltros attentacl<'Js e usurpações
q_ue ficam ponderadas aos r éus antecedentes, notarias e constantes elos papeis offi~
Ctaes. iwpressos, juntos nos appensos 19. 0-A e 19.0- B; passando seguidamente · 
os mesmos réus a constituir-se membros do governo r ebelde, que, com a · elenomi
nação de junta provisoria, se arvorou n'esta cielade pela monstruosa eleiçã.o que · 
consta do auto inserto no Dicwio do Po?·to n .0 3, a H. 12 v ., elo appenso 19.0- A, 
fol"malisaclo na casa ela camara cl'esta cidade no dia 20 do r eferido mez de maio; 
farça verdadeiramente r evoluc.ionaria, em que os mesmos r éus fig uraram parti-
cula~·mente, .o 1n-imeiro como orador e o segundo como escrutinaclor, o que se· 
Ulan1festa elo j <~ citado impresso e é facto notorio . 

Mostra-se mais que, constituídos de facto membros elo dito governo · rebelcle;
passaram os r éus com os outros seus cletestaveis socios a exercer actos ele sobe
rania, nomeando secretarias elo governo e intendente geral da policia, mandando 
proceder a el~ição da camara, creanclo juntas e commissões, e clespachanclo em
pregados de milícia, justiça e fazenda, elepois de haverem communicaclo a todas 
?-S estações e ás p1·imeiras auctoriclacles cl 'esta cidade n'aquella infeliz epocha w 
l~t~llação e exer·cicio elo dito nefando governo, o que tudo consta dos impressos 
~ lCJaes, elos Di_cwios n. 05 3 e 4 do_ mesmo appenso. 19.0-A, fac~os estes cl:.11_mais. 
t etestn.vel e p engosa ·transceudenCla, e pelos quaes foram os r eus pronunc1ado s 
atnb em nas devassas ele r ebellião· tiradas em Aveiro e Coimbra , constantes elos 

apJ?ensos 4·. 0 e 20. 0
, onde lhes serviran:;t ele corpo de elelicto a proclamação e por

t~rla~ ahi juntas, que assignaram como membros da niesma execraucla junta pro
;18?l"la, St;Jnclo n'esta~ nomeado s P:;tr~ conservador ela :miversidacle F:·ancisco ~n
. on10 de Abreu e L1ma, e para J ~uz ele fóra ele Avmro Manuel Ltuz N ogumra, 
<:~bos julgados já na primeira sentença d' esta alçada; at~gmentando a culpa elo 
1 e1~ Duarte Guilherme Ferrcri a sedit:io s~t eorrespondcncia que entreteve com o 
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co-J:étl Francisco Silverio de Carvalho, tambcm já sentenciado, a qua,l se acha em 
seus originaes no appenso 23. 0 

Mais se mostra, quanto ao outro r éu Francisco ela Gama Lobo, pelas teste
munhas da devassa da rebellião tirada em Castcllo Branco, que está no ap
penso 22. 0

1 
nos depoimentos elos n. 05 1, 3, 4, 8, 9, 45, 66 e 72, jurando as mes

mas testemunhas, alem ela notoriedade publica, sobre um facto particular, qu~ 
p réu concorreu tambem para a rebellião elo r egimento de cavallaria n .0 11, ah 
estacionado, enviando áquella dita cidade um emissario da sua confiança, alferes 
que tinha sido cl'aquelle regimento n .0 11, servindo então no elo n.0 12 de cavaJla
ria, com o fim proditorio de seduzir e perverter .o espírito do mesmo regimento, 
que logo depois seguiu desgraçadamente o mesmo detestavel partido, desvairado 
pelo indigno com.mandante Serrão e officiaes . . 

Concorrem ainda a provar a sediciosa e abominavel conclucta cl'este réu rom
tas outras devassas ele r ebellião em que elle se acha prommciaclo . Na ela villa ele 
Arganil, constante elo appenso 28. 0

, onde as testemunhas n. 05 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 
20, 21, 23., 24 e 29 juram que o réu era animado de depravados sentimentos, 
professava perigosas opiniões e tinha familiaridade com pessoas de igual perver
sidade ; que fôra um dos principaes cabeças ela rebellião, e que, chega!lldo a 
Coimbra em commissão elo governo r ebelde, manclitra buscar áquelle districto 
sua mulher e sogra com escolta ele tropa rebellacla. Na devassa da villa ele Avô, 
appenso 29. 0 , onde lhe fazem culpa as testemunhas n .05 12, 14, 16, 17, 18, 22, 
23, 25 e a de :6 .· 34, depondo uns que o réu, emquanto esteve n'·aquelle conce
lho, ele passagem para a cidade elo Porto, pouco tempo antes de rebentar a re
bellião, retmia em sua casa os mais exaltados liberaes cl'aquellas vizinhanças, os 
quaes depois se mostraram agentes e fautores ela mesma r ebellião, procurando 
seduzir e armar voluntarios para apoiai-a; asseverando outras que o réu enviava 
aos ditos agentes papeis incendiarias e sustentava com elles corresponclencias e 
communicac;ões sediciosas, particularú:~anclo as testemunhas n. os 18, 20, 22 e 25 
a circumstancia torpissima de que o mesmo réu chegára a pedir por carta 400~0G0 
réis a um cl'aquelles seus correspondentes, promettenclu inclemnisal-o depois na 
epocha ela revolução em dinheiro ou serviços, o que foi expressado assim em le
tra elo punho elo réu, que aquella tcstemtmha n. 0 25 jma ter ouvido ler. Na devass~ 
ela villa de Azere, appenso 30.0

, em que as testemtmhas elos n. os 27, 3 7 e pn
meira da continuação ela mesma devassa pelo proveclor de Coimbra, asseveram que 
o réu era um grande revolucionaria e um elos cabeças da rebellião de 16 de maio. 
Na da villa de Coja, appenso 3 1. 0

, onde o réu está culpado pelas testemlmhas 
elos n .05 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22 e seguintes até 30, e pe
las elos n . os 1, 2 e 10 ela mesma devassa continuada pelo dito provedor, attes
tando todas as sobreditas testemunhas dos perigosissimos princípios_ e revolucio
naria.infl.uencia elo réu n'aquelle clistricto; particulatrisaiJ.clo algumas que o mesn1o 
réu, chegando no dia 7 de abril á sua casa ela Cercleira, n'aquelle concelho, até 
que partiu para esta cidade no dia 1 O elo mesmo, fôra visitado e acompanhado 
pelos revolucionarias mais conhecidos elo dito concelho, declarados pelas testemu
nhas n.05 11 e 22. Na devassa de rebellião tirada em Villa Gova, no appenso 32.0 , 

em que as t estemunhas n.05 2, 5, 9, 27 e 30 juraiD ele notoriedade publica e g~
ral haver sido o réu UID dos chefes mais influentes da r ebellião n'esta cidade. Fl
nalmente, na devassa tirada na villa de Tábua, appenso 33.0

1 
em que as teste

munhas elos n.os 4 e 15, e na continuação d'ella as elos n. 08 1, 2 e a ele fl. . 73 
affirmam que o réu havia fomentado e promovido a rebelli1to por meio ele corres
pondencias e suggestões sediciosas ; asseverando outras que o mesmo réu fazia as 
mais de_te~ta;eis 1~reclic~ões e sa~ril_egos vaticínios sobre a duração e existenci.-t· 
ela precwsrss1ma v1cla e rmportantlsmma segurança de el-rei nosso senhor. 

Contra a enormidade de tantos e tão provados crimes como ficam demonstra
dos aos sobreclit~s clo~s réus, nada oppoz o seu curador' na allegução ele direito 
que lhe é r espectiva_, ln;mtanclo-s~ a ponderar que os mesmos réus se ha.viam coD1_
portac1o bem na pnme1ra tentat1va ela rebellião n'esta cidade no dia 30 ele abrtl 
elo mmo passado, conservando firmes e obedientes os r egimentos c1o seu con1ll1an
c1o; sendo hoje notorio e demonstrado que, se falhou a dita tentativa n'aquclle 
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dia, nEto foi porque faltassem desejos e disposições aos mesmos réus para a leva;
l'~Jn a e:ffeito, como depois fiz eram, mas sim por não estar concluido e amadure
Cido o vasto e detestavel plano e confecler11ção que a produziu, e sustentou depois 
com obstinação e audacia. 

Os réus Henrique da Silva da Fonseca, José de Barros e Abreu e José Maria 
d~ Sousa concorreram tambem com os corpos do seu r espectivo commanclo do re
gimento de infanteria n. 0 18, r egimento de cavallaria n. 0 12, batalhão de caçado
res n.o 6, para a execrancla rebellião d'esta cidade, e na qualidade ele membros 
do nefando conselho militar assignaram e promoveram os actos que já ficam pon
deraclos aos réus antecedentes; a saber : a circular ás auctoriclades e consules elas 
nações es trangeiras n'esta cidade; a. ordem que mandou soltar ela: caclei11 o·s pre-
80S Gandras; o manifesto secliciosissimo do dia 18 e a cirmTlar por qu:e mandaram
r~me~ter aos ditos consules a convocação para a eleiçã.o ela clenominacla j,tmta pro
VIsona; e o auto da eleição e installação ela mesma junta . O que tudo consta dos· 
documentos juntos no appenso 19. 0 - A, faltando n'aquelles tres pl'.imeiros sedicio
s~s pap~is a assignattU'a elo réLt José Maria ele Sousa, porque sómente se retmiu· 
n esta c1dade depois da publicação e expedição d ' elles, começando a. figurar como· 
membro do nefando conselho no manifesto segmHlo, dat11do no dia 18 ele maio. 

Mostra-se em particular, pelo que pertence ao primeiro elos ditos r éus Hem·i
ql1e ela Silva ela Fonseca, coronel que foi do r egimento ele infanteria n . 0 18, que 
estando com o seu regimento no quartel de Santo Oviclio d 'esta cidade, por or
dem positiva do g'overnador elas armas cl'este partido, desconfiado já da fidelidade 
cl? ~ito corpo, em a noite do infausto dia 16 de maio, esquecido ela obediencia e 
dtsmplina militar, ele que devia dar o exemplo, e ela nobreza elos seus maiores, 
Passárá a fazer causa commmn com o desmoraJisaclo e rebelcle r egimento ele in
fauteria n. 0 6, proclamando a rebellião, como declaram em seus jm·amentos as: 
testemunhas ela devassa cl'esta alçada, n. 05 1, 2, 3, 4, 5, 6, ·7, 8, 91 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 19, 23, 27 e 28, fazendo segtúdamente parte elo execrando con
selho militar, como fica dito, e sendo nomeado membro ela commissão destinada 
para cuidar elas fortificaçõe:;; que o governo r ebelde mandára levantar n'es ta ci
d_acle, emprego que o mesmo réu não r ecusou, depois ele haver sido publica e offi
Cta:lmente annunciado em portaria elo dito governo, lançada na Gazeta official a 
:B.. 57 elo appenso 19. 0-A . 

. Do réu José ele Barros e Abreu tambem se mostra lJarticnlarmente que, · de-
1?018 ele haver seguido o mesmo infa,me part1do e assig!lado os hono·rosos mani
festos, como membro do execrando conselho militar, marchára para Gtúmarl'tes á 
testa ele uma columna volante de tropas r ebeldes para proclamar al.i a revoluçfio , 
0 q~te efl'ectivamente pmticou, afugentando as auctoridacles e mais empregados e 
habitantes fi eis c1'aquella villa., r edigindo-se, debaixo da sua influencia e prepo
tencia armada o auto nefando ela rebellião que foi pnblicado nos papeis officiaes 
~'aquella fatai epocha, e se•acha a fi.. 52 v . elo ?itaclo appens? 19. 0-A; sendo cr.· 
1 ~1.1, por este serviço e commanclo, que vohmtanamente prestou á causa r evolu
e~onaria, pronunciado tambern na devassa de rebellião a que se procedeu na dita 
Vllla~. o~cle lhe fazem culpa as tes temunha~ elos n. 05 125 .e 13~·· , . 
S S1mllhantementc se mostra que o tercmro elos sobreclttos reus, Jose Mana ~le 

ousa, na qualidade de capitão que erÇJ. elo batalhão ele caçador es n. 0 G, estacw
llaclo em P enafiel, em logar ele obedecer e seguir as ordens elo seu chefe e as do 
~ove~·uaclor elas M'mas cl'este partido, que havia chegaclo áquella cidade na manhã 
c 0 cha 17 ele maio, sustentou, com a maior audacia e obstinada dureza, os clepra
daclos sentimentos que professava, com outros clesmoralisaclos o:fficiaes cl'aquelle· 

1 ~sgraçaelo corpo militar, oppondo-se abertamente ao seu commanclante e subtra-
11~clo -lhe fLU"tivamente, ·na noite de 17 para 18 elo dito· mez de mario, qtütsi a to
tahclacle elo mesmo batalhão, com o qual veiu bandear-se n'esta; cidade com os 
outros infámes r ebeldes, associando-se ao execravel conselho militar; colilnrmanclo 
lom a sua assignatnra o subversivo manifesto elo dia 18 e todos os mais a"ttenta
~ os que se seguiram até á instalbçl:i.o ela denominada junta provisoria: o que tnclo· 
se prov~ eoncluclentissimamente das participações · e noticias officiaes consignadas 
no refendo appenso 19. 0'-A, e o juram na devassa cl' esta alçada as testemunhas· 
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n. 0s 14 e 161 que o conhecermp. e viram entrar n'esta cidalle em sua vergonhosa. 
deserção, e as outras dos n . os 15, 17, 27 e 28, depondo haver sido o réu um elos 
elo conselho militar, e como tal existe a assignatura elo seu proprio p1mho no pas
saporte passado no dia 19 elo dito mez ele maio a D . Vicente Roclriguez, hespa-
nhol, que existe no autographo do appenso 19.0-B. . 

Mostra-se, finalmente, que os sobreditos réus prestaram seguidamente á causa 
da rebellião todo o auxilio e cooperação que estava e:çn seu poder, até que a mes
ma foi ·aniquilada, e com seus per:fidos camaradas foram arrojados para fóra do 
territorio portuguez. · 

Sem que, pai·a desvanece!' ou minorar seus gravíssimos clelictos
1 

provac1os 
com a maior evidencia, se allegue cousa 11elevante por seu curador, nem ainda 
plausível, achando-se em consequencia os mesmos rétls sem defeza alguma que 
mereça attenç~io; e em termos taes a justiça reclama a mais seven:t punição. 

Mostra-se qt~e igualmente abraçaram torpissima e ctiminosissimamente a causa 
revolucionaria, seguindo voluntariamente o infame partido da rebellião e formando 
parte do nefando conselho militar os réus Alexandre Marcellino de Maio e·Brito, 
que foi tenente coronel do regimento de infanteria n. o 6, como juram as testemu
nhas ela devassa c1'esta alçada, n.o.q 1, 2, 3

1 
4, 5, 6

1 
7

1 
8

1 
9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17 e 21 (que viu o réu com o regimento de infanteria n .0 6 fOTmado no campo 
ele Santo Ovidio na tarde elo· fatal dia 16 de maio), e as testemunha.s dos n .05 22, 
27 e· 28; Manuel Alexandrino Pereira da Silva, que foi major do regimento de in· 
f~wteria n. 0 18, segundo attestam uniformemente as ditas testemtmhas do appen
so 19.0

, n.05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e as dos n. 05 27 e 28 
ela mesma devassa d'esta alqada; Antonio Correüt Leitão, que ta.mbem foi major 
elo dito 1·egimeuto 18.0

1 como depõem co1nprielamente as mesmas testemunhas 
n .09 1, 2, 3, 5, 6, 7l 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 27 e 28; Miguel Correia 
ele Mesquita, inclignissimo major que foi elo baüulhão ele caçadores n . 0 11, que 
havenclo perfida e simuladamente inctucaclo na noite de 16 para 17 ele maio se
guir o particlo ela honra e fidelidade, concorreu principalmente para perverter e 
des-vairar a dito batalhão na madrugada elo dia 17, .como se acha provado pelas 
testemunhas ela devassa d?esta alçada no appenso 19.0

, n.08 1, 2, 3, 5, 7, S, !9, 
1 O, 11 e 12, vendo-o a do n. 0 13 tratar e fallar em segredo no largo ela Bata
lha, na tarde elo infausto dia 16; com pessoas que julgou serem emissarios elo 
co-réu Duarte Guilherme Ferreri, tendo-o visto unir-se com o seu batalhão aos 
demais corpos rebellados as testemunhas dos n. 05 15, 16, 17, 19 e 20, e de o 
verem no meio elos grupos amotinados no dia 17, jmam as testemunhas elos 
n .0

' 23, 25, 27 e 28 ela mesma devassa; concorrendo, em prova manifesta e 
indubitavel da sua cooperação revolucionaria pa.ra aquelle fatal e cleploravel acon
tecimento, a assignatura elo réu Manuel Alexandrino Pereira da Silva, no auto
grapho muitas vezes já citado, existente no appenso 19.0-B, e os sliversos im
pressos constantes, do outro appenso 19.0-A, em que· se manifesta haverem os tres 
ditos réus -figuraclo em todos os actos execraveis elo desaccorclado conselho militM·; 
e dando depois á causa ela rebeUiâo todo o apoio e ajuda que estava ao seu al
cance, até que se evacliram cobarclemente cl'este reino . 

Nenhuma clefeza existe no processo que possa eximir os sobreditos réus da:> 
lJenas em que, segtmdo as leis, se acham incursos por tão graves e tão provados 
clelictos. 

Mostra-se, finalmente, quanto aos réus Antonio ela Costa e Silva, José Ba
ptista ela Silva Lopes e Pedro Antonio Rebocho, pelas mesmas concluclentissimas 
provas que resultam dos impressos, appenso 19.0-A e das testemunhas da cile
vassa cl'esta alçada, no aJJpenso 19.0

, a n. 05 I, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll!, 12, 
· l I l I ~ I I I I 

141 15, 16, 17~ 27 e 28, que os mesmos audacissimos réus se constítuiram, coJJl 
os demais co-réus, chefes· e cabeças ela nefanda rebellião formando com elles 
aquelle detestavel conselho militar, procedendo á eleição elos' membros elo governo 
rebelcle, que com a denominação ele junta provisoria se apoderou logo da. aucto
riclacle suprema e real, e procl~1zindo todos os ·subsequeutes attentaclos que :ficaiJl. 
ponderados; concorrendo depois os ditos 1·éus José Baptista ela Silva Lopes . e 
Pedro Antonio Rcbocho, Cl'J1 particular, a prestar á causa ela rebcllião o a,pü10 
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e s:rviço que eram de esperar elo seu pernicioso prestimo r evoh;tcionario e da 
parte activa e execrancla que o dito Rebocho havia tomado nos tramas e machi
nações que precederam aquella furiosa irrupção de 16 de maio de 1828. . 

Po1·quanto está terminantemelite provado que o réu J osé Baptista da Silva Lo
pes, pela portaria publicada no DiaTio do Pm·to n. 0 4, a :8.. 15 elo appenso 19. 0~A, 
co n;t data ele 21 de maio do dito anuo, fôra escolhido pela r ebelde junta provi-

, 8?l:m pE~~ra seu secretar io no expediente militar, mandando-o entrar logo no exer
ClClO de suas funcçõ es, t:mprego que effectivamente acceitou e exerceu, como 
se ~rova pelas diversas ordens do clia de :8.. 11 até :fl. 14 do dito appenso, contendo 
Vanos despachos militar es, r efer endados com a sua assignatura, e o confirmam 
os depoimentos elas' testemunhas n. 0 5 1, 5, 6 e 10 elo appenso 19.0 , já r eferidas, 
alem. ele outras llJUe juraram da notoriedade dos factos . Acha-se o mesmo r éu pro
nunciado tambem na devassa de r ebellião a que procedeu o juiz elo. crime de Coim
bra, onde · existe junta a :8.. 9 do appenso 20. 0 mna proclamação incendiaria e 
Sttbversiva, publicada n'~quella cidade, que o r éu firmou com a sua assignatura . 

b 
Com igual evidencia se prova, pelo · que respeita ao outro réu, o infame .Re

. ocho, pelas testemunhas ela devassa ele r ebellião tirada em Aveiro, appenso 4. 0
1 

de fL 23 por diante, a n .05 1, 2, 3, 4, 5 , 8, ~0, 11, 12, 13, 14, 29, 31, 33, 34 
c 40, que o mesmo réu fôra um elos cabeças e principaes agentes da r ebellião 
qtte rebentou n 'aquella dita cidade na manhã do dia 16 de maio, assignanclo o 
se.cliciosissimo auto da camara, transcripto a :8. . 7 do mencionado appenso, e ao 
que se seguiram todas as outras· turbulencias, attentados e deS}JOtismos. que fo 
ram relatados ao co-réu J osé Julio de Carvalho; provando-se tambem, alem do 
<tue juram aquellas ditas testemunhas, pelas declarações feitas debaixo ele jura
~euto nos interrogatorios elo r éu Francisco Silverio de Carvalho, j á justiçado, 
.J;mtas no appenso 4. 0-A << que o mesmo r éL1 1 incansavel e acerrimo r evoluciona
rw,. tinha sido o perficlo emissario que fôra a Coimbra para tentar e secluzir o 
regnnento de infanteria n .0 10, na sua passagem para o quartel ele Santarern, nos 

· princípios do dito mez de ma.io >> , empreza que o r éu acceitou e executou, se- · 
·gnndo consta das mesmas. declarações) vindo referir aos outros revolucionarios 
d'aqt~ella cletest.1.vel confederação «que com o dito regimento se não podia con-. 
tar, tendo-o achado de um espirito cluvicloso>> . Resultando do que fica ponderado 
serem os dois ültimos r éus dos que mais se distinguiram na execraucla reb <jllião 
de 16 d.e maio, a qual tml urdiu e ambos promoveram, proclamaram e apoiaram 
depois em todas as suas forças, sem que exista em sua clefeza cous,a alg:uma qrue 
releve ; devendo por isso ser punidos seus gravíssimos crimes com todo o rigor 
das leis . 

lVIosha-se, pelo que pertence aos r éus presos, j á r eferidos no principio cl'este 
~~cordão, que todos elles tomaram parte vohmtaria e activa na execranda rebel~ 
bao pela maneira seguinte : 

. Quanto ao r éu João Henriqu es Ferreira, natural ele Albergaria a Velha, mos-
tra-se pelas testemunhas que depozeram a n .0 s 22, 23, 24, 25, 51, 53, 54, 55, 
56, 57 e 58 da devassa a que procedeu o juiz de fóra de Aveiro, appenso 4 .0 , que 
0 . rétt a judára e prestára apoio e favor á nefanda r ebellião, alistando-se para ser
VIço. ~'ella em um corpo de voluntarios, tomando armas e entrando no fogo que 
no. s1tw das T alhadas se fez aos fieis r ealistas . lYiostra-se igua,lmente, pelos de
P01lllentos de algumas das mencionadas testemunhas, ser o·r éu um constitucio 
nal revolucionario, que vociferava contra a sagrada pessoa elo senhor D . Miguel 
e seu governo, e em favor da r ebellião cl'esta cidade e do governo r eb elde que 
na mesma se installára, procurando persuadir os povos que era este o governo 
{ne devia seguir-se, alliciando-os assim ao seu infame partido e abominavel sys
lema de exaltação politica e revolucionaria, como patenteou no dia 24 de junho 
c e .1828 .na igrej a, ele Albergaria, estando a fazer-se a eleição de j uiz da igreja e 
ele1t?s; e querendo algumas pessoas r econduzir · Manuel Rodrigues Branco, ql~e 
servira o dito .carg0, se lev::mtou o r éu e disse em altas vozes que não consentJa. 
que elle continuasse a ser juiz, por ser r ealista, e que a eleiç~o devia recaír sómente 
:~~11 homen.s que fossem addiclos ~uo systema constitucional, havendo-se o mesmo 
1 eu bandeado com os rebeldes, ele tal fórma, que os acompanhou c com elles se 
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retirou para a Galliza, depois de haver sustentado a sua detcstavel causa-·n_o 
ponto das Talhadas, cujo combate se prova plenamente, não só pelas refen
das testemunhas, mas tambem pela GcGzeva officia.l n. 0 30 do governo rebelde, a 
:fl.. 90 do appenso 19.0-A, onde se lê: «Que por officios do governaelor militar 
de Agueda e do Sardão, em data de 26 de junho, constava que no ponto das 
Tr.lhadas houvera um combate vivíssimo no dia; 25, que havia principiado no lo
gar de A dos Ferreiros entre uma partida ele valorosos subditos, etc., e mna:guer-. 
rilha, que fôra dispersa, tenclo esta (que era formaela de :fieis portugtwzes e leaes 
defensores ·da ~ugusta e sagrada pessoa ele el-rei e de seus inauferiveis direitos) 
dez feridos e dois mortos>>; mencionando-se mais que o capitão Chaves, ·a e milí-
cias ele Vizeu, era o commandante dos voluntarios. · · 

Mostra-se tambern, pela .devassa de- rebellião a que procedeu o juiz de fóra 
de Angeja, que vem no appenso 6.0

, que o réu fôra um perseguidor cruel elos. 
realistas, porquanto em a noite elo dia 27 para 28 ele junho elo mesmo anno se 
dirigiu á dita villa, seguido de uma escolta que elle commandava, na dilig:encia 
de prender Antonio de Sá Barreto e seu :filho José Narciso, o bacharel José de 
Sá Pinto, todos da mesma villa, e reconhecidos realistas, para cuja prisão empre
gou o réu os maiores esforços e effiéazes diligencias, como clepozeram as teste
munhas da dita devassa n. os 1, 4, 5, 6, 7, 12 e 1 7, e particularmente pelos 
depoimentos que prestaram as tres r eferidas pelas elo n. 0 1, Filippe N ery, An
tonio Marques ele Bastos e Maria ,Solteira, o primeiro dos quaes ouviu dizer ao 
réu, a quem conheceu pela voz : «Ü guerrilha, dá um tiro)), e log·o depois sentiu 
bater forte á porta da casa aonde estava aquelle Antonio de Sit Barreto, e o ru
mor da escolta que o réu commandava, passando-se com o segtmdo o facto ele se 
lhe bater á porta pela uma hora ela noite, pedir-se-lhe luz com o pretexto de ac
cencler um cigarro e de o conduzirem á força até á casa de José JYlaria ele Sá, 
onde entraram a procurar com a mesma luz o dito Antonio de Sá para o prende
rem, soltando ameaças ele lançarem fogo á casa se o não achassem; e, finalmente, 
a tercei1·a testemunha, que sentindo bater á porta ele seu amo com muita violen
cia, persuadindo-se que seria para prenderem o dito Antonio ele Sá, que ali se 
achava, depois ele fazer-lhe aviso para se escapal', como :fizera pela po1·ta ela co
zinha, e saíndo depois á porta principal ela casa, logo fôra agarrada violentamente 
pelo réu e por elle ameaçada ele que havia ele rasgai-a com a espada, se lhe não 
desse conta do mesmo Antonio de Sá; cleclaranclo tambem a testemunha Antonio 
Marques ele Bastos qt1e o réu era o que commanclava a referida escolta. 

Ao referido acresce, como affirmam alg·umas elas primeiras testemunhas apon
tadas, o ter sido visto o mesmo réu na dit~L villa, já no dia 24 ele junho, armado 
de espada, informando-se se ali se achavam alguns indivíduos que tinham opinião 
de realistas, o que bem denota sua premeditação nas perseguições que pouco de
pois contra elles desenvolveu, j actando-se n'aquella occasião de que com a mesma 
espada havia de ir cortar as orelhas aos de Vizeu, para onde partia no seguinte 
dia com a sua tropa, por ordem do seu general de Agueda, que era o governa
elor militar; circumstancias estas que têe:p1 visivel r eferencia ao ataque que o 
réu e seus malevolos companheiros ·de armas fizeram contra aquelles que, anima
elos do espírito de :fidelidade, tinham descido reunidos elas immediações ele Vizeu 
até ao ponto elas Talhadas, em defeza dos sagrados dil'eitos elo seu legitimo so
berano. 

Mostra-se, :finalmente, pela devassa de rebellião a que se procedeu na villa elo 
Prestimo, _co?larca. de Aveiro, em que o réu tambem foi pronunciado, confir
mado o cnmu'l.oso facto de ter o mesmo rén entrado no fogo das Talhadas unido 
aos outros revolucionarias do partido do Porto, e que no fim do ataque . o r6u, coJ)). 
aquel!es _malvados, entoaram em alta voz uma trova, que principiava: ccA carta 
constituciOnal- Ha negros que a não querem», omittindo-se os dois ulti.mos ver
sículos, com que :finda, por indecentissimos e ultrajantes ela saoTada pessoa ele el
rei, sobre o que depõe pelo ter visto e ouvido a . testemunha 

5
n .o 11 da r eferida 

devassa; e posto que seja singular o seu depoimento, e por elle se não possa con
siderar legalmente provado o :q1esmo aggravantissimo facto sendo como é negado 
pelo réu em seus interrogatorios, toclavia, contempladas' as mais circun~stancias 
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d.as g~·avissimas e provaelissimas culpas elo réu, concorre a comgrovar a sua pes-
SI!tUa mdole e natural perversidade. . 

Confessou o réu, nos primeiros interrogatorios que lhe foram feitos na cidade 
ele. Aveiro, e nos que posteriormente se' lhe :fizeram por clifferentes vezes nas ca
dems da r elação cl 'esta. cidade, haver p egado em armas a favor ela rebellião que 
na mesma se manifestou no fatal dia 16 ele. maio elo anno passado, alistando-se 
em um corpo de vohmtarios rebeldes que se nchava no Sarclão; que entnh-a no 
fogo que houve nas Talhadas, clebaix.o elo commanclo elo capitão Chaves, que era 
0 co;aman~lante elos voluntarios n'aquelle ponto; e que seguíra o exercito rebelde 
a:é a Ga.lhza, .ele onde regress~1ra com animo de recolher-se a sua. casa, mas que 
fora preso no lagar ele Caria. Proctua, porém, exculpar os factos de se ter alis
t~clo e armado, com o receio e medo que tivera ele o constrangerem a ser mili
Ciano, P?r terem sido chamados }JOr eclitaes, para se alistarem nos bata.lhões ele 
voluntanos, todos aquelles que estivessem, como elle réu, nas circumstancias de 
entrar no serviço elas milícias ; e allega que, em consequencia d' estes factos, é 
qne fôra ao ataque das Talhadas e seguíra depois o exercito rebelde para a Gal
hza, clefeza esta que nenhuma attenção merece e que o não releva de fórma al
guma. 

Confessou mais nos ditos interrogatorios, que se acham no appenso 11. 0 , ha
ver-.se dirigido á vma de Angeja com uma escolta ele }Jaizanos para prender os 
reahstas indicados pelas testemunhas da devassa respectiva; allega, porém, que 

· 0 :&zera por mandado expresso de um agente da junta rebelde cl'esta eiclade, o 
qual lhe dera escriptos em um papel os nomes cl' aquelles que devia ir prender; 
mas nem apresenta ·esse papel, nem, . quand-o o apresentasse, poderia ser relevado 
pela execução que deu por um modo tão clescomecliclo, segundo consta ela devassa, 
a ordens climanaclas de uma auctoriclacle illegitima e usttrpadora, concorrendo mais 
contra esta clefeza o facto já mencionado ele haver o réu, com antecipação ele al
guns dias, tomado informações na dita villa de Angeja, sobre a resiclencia n'ella 
ele algumas d'aquellas pessoas que depois se propoz a prender. Confessa, :final
Jnente, o facto ele se oppor á eleiçr~o elo juiz ela igreja ele Santa Cruz ele Alber
garia a Velha, mas que a sua opposição não fôra por elle ser realista, fôra sim 
porque era ele más contas. · 

Nega os factos ele mal dizer ele el-rei e elo seu governo, ele applauclir .o go
Verno rebelde e seguir o seu infame partido, e de haver cantado, depois do ata
(],lle das Talhadas, l'J. trova inclecentissima e insultante j~í mencionada. Esta nega
t1 va, porém, se convence na maior parte pelas provas constantes das referidas 
~1~-vassas, nem menos era de esperar elo réu, depois ele se haver unido armado aos 
1ll1migos elo r ei, fazendo-lhe a guerra no seu proprio reino; sendo este o cumulo 
dos crimes que reurie c abrange todas as diversas circumstancias aggravantissimas 
dos commetticlos pelo réu, que

1 
não sendo em ponto algum climinuidos ou modi

ficados pela clefeza de direito o:fferecicla a fi. 356 por seu advogado, eleve por 
elles soffrer as penas correspondentes á sua graviclaele reguladas pela lei . 

Pelo que pertence ao réu José ele Sousa Bandeira, escrivão que foi elo juizo 
do geral G1a villa ele Guimarães, mostra-se pela devassa elo appenso 16. 0 , a que 
procedeu o jtúz ele fóra ela dita villa, para conhecimento cl'aquelles que por qual
q~ler fórma houvessem toma_clo parte nos acontecimentos revoh;Lcionarios princi
P!aclos n'esta cidade no infausto dia 16 ele maio elo anno preterito, que o réu não 
80 servíra com os rebeldes o officio ele escrivão n'aquella villa, que anteriormente 
e2Cercia, como juram as testemunhas que clepozeram a n . os 3, 4, 8 e 18, mas tam
bem que o mesmo réu era o perturbador ela tranquilliclacle publica, segundo asse
~era. a do n. 0 3, constitucional exaltado, inimig0 ela· religião e do throno, coope
Ianclo com os rebeldes, auxiliando-os em tudo quanto poclia, a..conselhanclo-lhes 
persegtúções aos amigos ele el-rei, sendo o braço direito elos mesmos rebeldes para 
fua~tas vexações e hostilidades perpetraram, e a primeira origem ele todas as ca-
anndacles que soffreram os paci:fic®s e honrados habitantes. cl'aquella villa, como 

0 declaram e o arguem, iá ele um, já ele outro modo, as testem1.mhas ela referida, 
cle;-UJssa a n. 05 12, 13, 14, 15 e 1!1. 

Mostra-se mais, 1pcla cleYassa do a.ppenso 14. 0 , a que procedeu o correg~clor ela. 



mesma comarca de Guimarães, que entrando na dita villa na·manhã do dia 31 de 
;maio do mesmo anno a primeira divisão elas tropas rebeldes, commandacla pelo co
réu ausente José de Barros e Abreu, tenente coronel que foi elo regimento de ca
vallaria n. 0 12, o mesmo réu, em lagar de seguir ó exemplo de fidelidade que lhe 
deram as auctoridacles civis ela dita villa, que se retiraran.1 ap·enas lhes constou a 
approximaçao elas tropas rebeldes, ao contrario se deixou ficar na mesma villa, 
prestando-lhes serviços por meio do seu officio, aquartelando-as em c1ifferentes ca
sas, como juram presenciaes e ele facto proprio as testemunhas ela dita clevassa a 
n .05 12õ, 128 e ·137, passando o réu log·o na manhã d'esse mesmo cli_a ao -auda
cissimo e criminosissimo excesso ele dirigir-se ás cadeias ela correição tumultua
riamente no meio de mais ele cem pessoas, indo à testa cl' ellas, ele fazer abrir as 

·portas das mesmas cadeias e obrigar o carcereiro a apresentar-lhe todos os pre
sos, aos quaes tomando os nomes em uma lista, saíu para fóra e voltou cl'ahi a 
pouco espaço no meio ele um grupo sedicioso, e fazendo chamar os presos que 
alistára, os soltou todos, menos o ultimo relacionado, Bento José lVIarques, clei
xu,n~o ao _carcereiro a propria lista assignada com o sobrenome do réu, cujo 
gravissimo attentaclo contra a segurança publica e inçlividual se acha provado, 
não só pelo depoimento elo mesmo ca.rcereiro, prestado a n . 0 2 elo summario, ap
p~nso 15. 0

7 que faz parte cl'aquella devassa, mas tambem pelo or~ginal, lista exis
tente a n. 0 1 elo appenso 17. 0

, produzida pelo carcereiro no acto elo· seu juramento 
e toda escripta pelo punho do réu, como se reconhec~u competentemente por offi· 
ciaes ele fé publica no auto de exame e reconhecimento de letra, que se acha: no · 
dito appenso 17. 0 

M<tis se mostra que este escandaloso delicto foi seguido ele outro iclentico, per
petrado pelo réu n'aquelle mesmo dia e occasião, passando similhantemente ás 
cadeias elo castello ela dita villa, a eJcigir do carcereiro cl' ellas outra lista dos pre
sos ahi existentes, com declaração· dos crimes e motivos por que o estavam, lista 
que o carcereiro entregou ao réu, e qne saíndo este com ella, voltou, med~ando 
apenas o espaço de duas horas, acompanhado ele mais clois indivíduos, um dos 
quaes ficou á porta da cadeia com alguma tropa armada, e o réu com o outro in
dividuo intima;ram o carcereiro para que soltasse os presos 1·elacionados, ao qu.e 
r_ecusanclo-se. o carcereiro, por se lhe não apresentar ordem ele auctoriclacle legt
tuna, o ~esmo réu e os que o acompanharam o obrigaram á valentona ( expre~
são propna elo carcereiro) a abrir-lhes as cadeias e a soltar os presos, diligenCJa 
esta a que de proposito concorreram todos' em serviço dos rebe ldes, como depoz 
o mesmo carcereiro a n. 0 3 do dito summario, appenso 15. 0

; achando-se tão cor
robor~clo o s_eu depoimento e plenamente provado este aggrav11ntissimo atte_ntaclo 
pela hsta e~nstente a n. 0 2 elo citado appenso 17 .0 , apresentada pelo carcereiro no 
acto elo seu juramento, tendo á margem do numero dos presos a nota de soltu:ra, 
posta pela letra e punho elo réu, legalmente reconhecida no auto ele exame ap
penso, que vem no dito appenso 17. ~' conc~orrenclo a fazer mais ·aggravante o te
~er~rio e crimi.nosissimo arrojo, a que o réu se transportou, de tirar elo poder c1.a 
JUsttça presos que estavam a ella entregues, o acharem-se muitos d'(')lles recolhi
elos nas ~itas cadeias por culpas ele salteadores, e outros com parte, como decla-
ram as cl1tas duas testemunhas e se menciona nas refericlas listas. · 
. lVI~stra-se, finalmente, que no seguinte dia 1.0 ele junho tlo mesmo anuo, o réu 
mterviera na ~actura do auto de reclamação existente a fl . 52 do appenso 19. 0- A, 
sendo o proprw que, sem lhe competir, o escreveu e lavrou; auto subversivo e 
execrando, em que o réu, com os demais infames collaboraclores reconheceu e 
prestou ob.eclienci_a á junta rebelde d'esta cidade, e que teve por objecto recla1nar 
o que se tmha feito na ~amara da mesma villa, no qual se peclia a sua magestacle 
houvesse por bem anmur aos fervorosos votos elos seus fieis vassallos declaran
do-se re_i <l' estes reinos. e seu natural senhor, segundo as leis fnndm~entaes da 
monarclua. ReJ:!latou ultimamente o réu os seus excessos criminosos com a fuga 
que fez com os rebeldes ele Guimarães para Braga, como jurou presencial a tes
temunha n. 0 ~2 . ela devassa ~ que procedeu o jniz ele fóra ela dita villa, appeJl· 
so 16. 0

, .e tlep01s para esta c1clade do Porto, como clepõ·e a testemunha n. 0 1 elo 
dito a~penso 15.0 
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. Nos interrogatorios feitos ao réu, que se acham no appen~.o 18.0
, confessou ter 

Sido preso n'esta cidade do Porto, para onde viera no principio de junho, por não 
querer servir em G uimarães com uma auctoridade intrusa, qual o juiz de fóra 
nomeado pela junta rebelde; confessou ig·uwlmente haver servido o seu officio em
quanto a jurisclicção r ecaíu pela fuga das auctoridades civis em pessoa legitima
ll1ente auctorisada, como foi o vereador Bento Leite, e ter em consequencia abo
letado as tropas r ebelladas e soltado os presos das cadeias da correição e do 
castello, o que tudo praticára por obecliencia á auctoridade elo mesmo vereador. 
. Sendo-lhe apresentadas, nos segundos interrogatorios, as r elações elos presos 
Insertas a n . os 1 e 2 elo appenso 17. 0

, r econheceu ser a primeü·a toda escripta elo 
seu punho e assiguada com o seu appellido Bandeira; e reconheceu igualmente, 
na se~unda, que as notas marginaes da soltura elos presos eram tambem ela sua 
propna letra, procurando desvanecer e excluir a r esponsabilidade que l11e resulta 
d'estes factos, com o pretexto elo dito juiz vereador Bento L eite o t er mandado 
assistir á diligencia ela soltura elos presos, não só para lhe passar certidão d'ella , 
Inas tambem para evitar que a tropa que n'ella intervinha fiz esse alguma desor
dem nas cadeias, pretendendo persuadir que elle réu nada mais fôra n'aquelle 
acto elo que um empregado publico qtle cumpriu as ordens elo seu superior, e 
conclue a sua clefeza verbal negando ser inimigo ele el-rei, e tudo o mais que lhe 
accumulat·am as testemunhas, que se propõe arguir de suspeitas e inacreclitaveis 
por suas circumstancias e defeitos . , · 

Esta defeza. porém, nfio illide a culpa elo r éu, e muito menos a allegação de 
direito, que se ~eha ex-H. 246 cl'esta processo, instruída com os multiplicados do
cumentos que decorrem de fi . 261 até fi . 355, porque, consistindo na maior parte 
em justifieâções e attesta:dos graciosos, tendentes a mostrar a boa condncta civil, 
r eligiosa e política do réu, é esta desmentida pelas circumstancias da mesma cul- . 
pa, formada por testemunhas legaln~ente cha_madas a .iuizo, sem que se lhes pro
vem, como era necessario, os defeitos argmdos ; e amda quando se provassem, 
a lei, em crimes ele twnta gravidade, permitte o dar-se o credito que parecer a 
seus depoimentos. 

O ·documento fl. 261, em que principalmente estabelece o r éu a sua defeza 
para excluir o criminosissimo attentaelo ele ter tumultuariamente soltado 0s presos 
das cadeias como judicialmente confessou, não merece attenção alguma, por ser 
fo:jaclo p01: dois 'co-réus elo mesmo crim~, o dito juiz vereador Bento L eit e Pe
rena ela Costa Bernarcles, a quem se attnbue a ordem ou mandado para a soltura 
ilos presos, e Jo sé ele Faria Machado, escrivão que lavTou o supposto auto, ambos 
pronunciados com o réu na mesma devassa ele r ebellião pelo corregeelor ele Gui
marães, e o dito co-réu, escrivão actnalmente .preso na mesma cadeia da relação 
em que o réu se acha; e sendo passado e redigido entre indivíduos inter essados, 
Inais ou menos cumplices no mesmo delicto, não pócle por direito aproveitar a al
gum elos cnmplices e lhe tira toda a fé essa mesma circumstancia, allegacla pelo 
a dvogado elo réu a' fl. 155 v ., ele ser apresentado o proprio auto original, pois, a 
ser verielic.o um tal documento, clevêra o original existir no r espectivo cartorio e 
não em poder elo réu ; sendo extraordinario e contra a pratLca observada inaltera
velmente no fôro o modo por que se conclue o referido auto, em que o co-r éu 
esc.rivão José ele Faria Machado, . que o lavrou, declara qu e o outro co-r éu Bento 
Le~te mandára qu e cl'elle se extrahisse copia conforme, e ficasse a mesma ,no car
tono r espectivo, quando clevêra ficar o original; mas n em essa copia appareceu, 
como se mostra elo r esultado das averiguações judiciaes a que se procedeu no ap
penso 18.0- A, depois ele o:ffereciclo o fabuloso auto, que, r eferindo-se a ordens elo 
r ebelde José rle Barros e Abreu, commanclante da força armada que n'aquelle 
mesmo dia entrára na €l.ita villa, para em obseqtúo ela sua entrada sere.rn soltos 
os presos, taes ordens não apparecem, n em prova alg uma de se t er em expedido. 

De todo o r eferido se manifesta que o réu coadjuvou/os r ebeldes no que es
tava ao seu alcance ; que soltou os presos que se achavam em poder da justiça; e 
que, .handeancl0-se com os r ebeldes ·de Guimarães, os acompanhoa para Braga, e 
depoiS, no principio de jlmho, para esta cidade, onde se instailára o g overno in
truso e revolucionaria ·e onde se achavam os r ebeldes em maior força, seguindo 
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o seu infame partido, pelo que eleve so:ffrer as penas que reclamam aio ·abomína-
veis crimes. · . 

Quanto ao réu Clemente ele Moraes Sarmento, que foi sargento elo batalhão 
de caçadores n .0 10, mostra-se, pela devassa ele rebellião a que procedeu o juiz 
de fóra de Aveiro, appenso 4.0

1 que, havendo-se levantado na dita cidade o grito 
sedicioso da rebeHião na manhã do fatal dia 16 ele maio, em resultado dos insi
diosos esforços e confederação iníqua ele uns poucos ele ambiciosos e traidores, 
apoiados e favorecielos llOr aquelle batalhão sublevado (alguns dos qtmes já paga
ram com a viela e com a infamia o seu abominavel crime), o mesmo réu fôra tam
bem um elos perversos que trabalhavam para que a dita rebellião fosse a e:ffeito; 
pois não só assim o clepoz, pelo ter ouvido, a testemunha n. 0 2 da dita devassa, 
mas igualmente o asseverou àJ elo n. 0 40, por ser publico e ·notorio, e porque lhe 
confessára Evaristo Luiz de Moraes, irmão €lo réu, que este algumas vezes viera 
a esta cidade do Porto com o fim ele solicitar e dispor as tropas que aqui se acha
vam para a rebellião, acrescendo á notoriedade e publicidade, ele que depozemm 
aquellas duas testemunhas, a asserção positiva que, pelo ter visto e observado, 
fez em seu juramento a testemunha do Ji. 0 8, ele que a mesma rebellião tinha 
·sido de antemão urdida e arranjada pelo réu e outros, que todos elo combinaçfio 
com o commanclante e officiaes elo batalhão de caçadores 10 formaram entre si 
conselhos e planos para aquelle e:ffeito, juntando-se umas vezes de noite em casa 
ele Francisco Manuel Gravito e outras na ele Francisco Silverio ele Carvalho, am
bos co-réus e já justiçados, e ele tarde em casa ele outros co-réus profugos e arU
sentes, onde proclamavam publicamente contra os elireitos e legitimidade elo se
nhor D . Miguel (hoje nosso rei e senhor), de cujos clubs e seel!iciosos ajuntamen
tos resultára serem mandados, ele entre elles mesmos alguns emissarios a varias 
partes para alliciar tropas e com ellas fazer combinações pa:ra uma rebellião ge
ral, como foram o dito Evaristo para Vizeu, outro co-réu ausente para Coimbra 
e o réu para esta cidade elo Porto, e depois d'elle o perficlo traidor, tambcm a,u
sente, Manuel Maria ela Rocha Colmieiro, muitas vezes apontado na primeira sen
tença cl'esta alçada, para concluir tão execranela e abomjnavel confederação. 

Não é menos importante e attenclivel, para o juizo que eleve formar-se da cri
minalidacle cl' este réu, o que declarou, debaixo de juramento quanto a terceiFaS 
pessoas, o dito co-réu Francisco Silverio de Carvalho na resposta que deu á ter
ceira pergqnta do seu terceiro interrogatorio, inserto no appenso 4 . 0- A, quando 
disse; em concorclancia com. a publicidade a que se referiram as testemunhas 
n. 05 2 e 40, com a · asserção positiva da testemunha n. 0 8, que o réu fôra man
dado como emissario a esta cidade elo Porto com clirecção a uns n\O)gociantes que 
nomeou (cujos nomes convem por ora se occultem), vinclo munido ele uma carta 
elo façanhoso conspirador Joaquim José de Queiroz, sendo objecto d'ella tentaa· o 
commandante do regimento ele infanteria n .0 6, co-réu n'este processo, lJara ver . 
se elle se o:fferecia a segurar a ponte no dia aprazado para o rompimento da re
bellião, eleclarauclo tambem no tiro ela mesma resposta «que o réu, na sua volta 
para Aveiro, fôra dizendo que se esperava a cooperação ela tropa ele Braga, e que 
o espírito dos soldadQs e ele alguns sa;rgcntos elos regimentos ela guarnição cl' esta 
cidade do Porto era o melhor poss-ível para o fim quo desE\iavam>>, o que bem 
mostra que o réu estava no segredo da cliaboliGa tentativa que se premeditava e 
preparava; e assim é ele acreditar, não só pelo q\le fica referido, quanto á missão 
elo réu, cujos resultados os acontecimentos posteriores comprovaram, mas ainda 
pela .prova que resulta da dita devassa de A:veiro, em que alguns parentes mtuto 
prox1mos elo · mesmo réu se achatm pronunC1aGlos como principaes ao·entes e col
laboraclores ela rebellião, e d'ella sabec1ore(3 antes do seu fatal clese~volvimen.to, 
com os quaes o réu estava em estreitas relações e contacto . 

Corrobora-se a pr0va dos criminosos e perversos sentimentos elo réa com o 
juramento da jit citada testemtmha n .0 40, na referencia a Moelesto Antonio d::tJ 
Silva, escrivão elo contencioso da alfandega da cidade de A veiro declarando que 
o mesmo réu, já depois cl~ e_fifectuada _a restauração, tendo-se' ar>resentado em 
Coimbra para gosar do regw mclulto, el1ssera «que, se mostrava seguir agora 
o particlo realista, era por systema e por uma cabrula)), facto este que o dito 
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escrivão referido con-firmou, cleponclo ao referimento a :fl. 195 v. do citado 
appen.so 4. 0 

Interrogado o réu, nega ter conhecimento algmu da rebellião antes da mesma 
se manifestar publicamente, e que para ella não cooperou por fórma alguma; con
fessa, porém, ter vindo a esta cidade no dia 3 de ml11io ele 1828, mas sem cartas 
ne~ officios, e só com o fim ele buscar impressos para a secretaria elo seu bata
lhao, tendo anclaclo aqui vestido com o seu uniforme militar, e só um clia se vestiu 
ele paizano. Confessa tambem haver-se reunido ao seu batall1ão na 1Jonte ele Mur
cel~a no clia ~·3 ele junho, po1~qne não pocléra seguil-o, por molestia, nas suas pri
men·as marchas; mas que S<;J r euníra, por ser a isso obrigado por orclem elo seu 
c_ommandante, a quem ju1gava que devia ob eclecer ceg·amente, e que por esse mo
t~vo praticára mais algumas diligencias no tempo que mediou descle o restabele
Cimento da sua sa.ucle até que tornou a ~cloecer, e entrou no hospital ele Coimbra 
em 26 elo dito mez ele junho, estando ali até ao 1. 0 de julho, em g_ue se apresen
tou ao governador da mesma cidade. Confessou, finalmente, o encontro que tivera 
no praça ele Samsão com o dito escrivão Modesto Antonio da Silva; nega, porém, 
haver-lhe dito as expressões referidas e haverem falJaclo em opj ectos políticos 
0l1 causa alguma sobre os seus· sentimentos . E conclue a sua clefeza verbal com 
~ pretensão ele aproveitar-lhe o r egio indulto, concedido pelo decreto ele 18 ele 
l1?lho ele 1828, visto haver -se apresentado em tempo e não se julgar comprehen
chclo nas excepções do mesmo decreto. 

Na defeza ele direito a :fl. 116, que instruiu com diversos documentos que se 
a?ham ele :fl. 125 até :fl. 149, e consistem em attestaclos de favor, justificações gra
Ciosas, insiste seu advogado e curador na mesma pretensão, fundado no docu
mento :fl. 142, que contém a sua apresentação no deposito militar ele Coimbra, 
pel~ qual, ainda que se mostre haver-se o réu a}Jresentado effectivamente no 1. 0 

de Julho á auctoriclacl e militar com}Jetente, comtuclo não pócle julgar-se applicavel 
aquella gTaça e real bene:licencia ao mesmo r éu, em presença elas circumstancias 
Particulares e aggravantes ela sua culpa, que ficam referidas, e ajudadas em gJ:ande 
P_arte pelas con-fissões, ainda que inclirectas e diminutas que fez de ter vindo a esta 
ctdacle na epocha em que mais fervorosamente se preparava n' ella a execrancla 
rebellião e se pTomovia por sinistros e r eservados meios o seu rompimento, e ele 
sb ter unido ao seu batalhão na ponte ele Murcella, estando este j{L em patente e 
a er ta r eb eldia e hostilidade contra o mesmo augusto senhor e seu legitimo 'go
~erno, podendo o réu evitar facilmente aquella r eunião ao seu batalhão, já r ebel
fl'ldo, com o motivo ou pretexto ela sua molestia, attestacla nos documentos :fl. 125 , 

· 126 e :fl. 128, se fosse fiel ao seu dever e não quizesse mostrar-se solicito em 
sustentar a cletestavel causa que perfidamente havia ]Jromoviclo. 
. ?'ambem não merecem attenção os argumentos expendiclos na allegação ele 

~~l'elto, ]Jor es]Jeciosos, inexactos e funclad~~ em justificações graciosas, _qt:e não 
alvam o r étl da grave imputação e culpabilidade que lhe r esulta elos cnmmosos 

factos que lhe ficam provados, e eleve soffrer as penas corresponclentes reguladas 
pela lei. 

Quanto ao réu bacharel Joaquim José Marques ele Mello, mostra-se haver to
~aclo parte na abominavel rebel~ião que na ~amara ela cidacl~ de Aveiro se pro-

amou no mencionado lutuoso cha 16 de ma10 do anuo prox1mo passado contra 
~ sagracla pessoa e r eal auctoriclacle de el-rei nosso senhor, n'aquelle tem]JO r e
gente d 'estes reinos, assignanclo o infame e subversivo auto da mesma rebellião, :?1110 se manifesta a fl. 8 elo appenso 4. 0 , e o r éu confessa nos seus . interrogato
~~os e o j tu·am as testemunhas n. os 8 e 40 ela devassa a que procedeu o juiz ele 
ora da dita cidade, á qual ser viu de corpo de delicto o mesmo sacrílego auto, o 

que ~onstitue uma prova plena do crime do réu; e ainda que ela r eferida devassa 
se nao manifes ta que elle concorresse com os pl'incipaes traidores no conselho e 
co~fe~eração que precedeu á r ebellião e que a preparou; com tudo, havendo o réu 
assist1clo ao auto r ebelde que a poz ein effeito, assignando-o e figurando n'elle, é 
~ubanto basta para se julgar que a ap1n·ovou e adheriu ao partido detestavel dos 
le eldes. 

Mostra-se mais, }Jelo juxamento elas testemunhas da dita devassa n. os 1, 2, 7, 
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8, 10, 11, 13, 32 e 40, ass im como pelo que clepozeram as elos n . os 1 e 10, e as 
referidas a fi. 34, fl. 35 e fl. 37 ela ' devassa do appenso 7.0 a que procedeu o ve
reador servindo ele juiz ele fóra da dita cidade,, pelo arrombamento elo cofre da 
barra, e roubo ela quantia ele 3:827 t\)463 r éis, no mesmo cofre existente, que o 
Teu auxiliára este arrombamento e roubo, estando postado a cavallo algum tempo 
á porta do convento do Carmo, onde o mesmo cofre, por ordem regia, se achava 
depositado; emq uanto aquelle escanclalosissimo arrombamento e roubo se effectu:wa 
pelos faccioso s e traidores Caetano Xavier Pereira Brandão, Manuel Maria da Ro
cha Colmieiro e o chamado juiz de fóra Manuel Luiz Nogueira, j á justiçado, a.n
clanclo tambem o r6u a vigiar pelas ruas e estrada~ para que os ro'ubadores não 
fossem surprehendidos pelas tropas realistas, que já se achavam combatendo na 
linha elo Vouga, como declaram as testemunhas que clepozeram a n . os 10, 11 e 
32 ela dita primeira devassa, e acompanhando :fina~mente aquelles traidores até á 
villa d.a Esgueira, ele onde se recolheu para Aveiro com outro socio e co-réu, ele 
que se não trata n 'este processo. 

Não exclue o r éu nos seus interrog·atorios, nem na allegação ele direito produ
zida ex-fi. 199, a culpabilidade que lhe resulta ele haver prestado a sua assigna
tura áquelle auto subversivo, quanclo pretende persuadir que o fizera por coacção 
e justo medo, allegando ter sido intimado pam comp~recer na camara no sobre
dito infausto dia 16 d:e maio, e por ordem ela officialiclad.e elo batalhão de caçado
res n. 0 10, pelo escrivão Evaristo Luiz ele Moraes, ameaçando-o com as violen
cias e excessos que o mesmo batalhão praticára no facto, já então verificado, ela 
prisão do govemaelor militar d'aquella cidade, elo juiz de fóra da mesma, do es
crivão da éamara e do capitão commanclante ele veteranos . 

Porquanto, ainda que peb devassa elo appenso 4.0 se verifique a existencia 
de taes procedimentos violentos, que incutiram o maior t emor aos pacifieos habi
tantes ela clita cidade, e o ser aquelle Evaristo um elos emissarios que o batalhão 
r ebelde expediu com a commissão ele avisar e convocar os mesmos habitantes 
para o nefando auto camarario, e que o réu foi por elle notificado para tão pro
ditorio fim, como se justifica a fi. 211; com,tLtclo, depois ele ser assim avisado, 
compar eceu livremente na camara, e sem coacção effectiva assignou o auto, quando 
havia meeliado tempo para poder subtrahir-se a. faz el-o; nem mostra cliligencia aJ
guma que fizesse para fugir a esse estado de :figurada c·oacção, nem que sem risco 
pessoal não poclesse deixar de comparecer, o que só poelia pol-o a salvo da culpa; 
tambem esta se não desvanece, no que r espeita ao auxilio para o arrombamento 
e r?ubo do cofre ela barra, que o réu se mostm haver prestado, ainda que elo 
mesmo não conste que se aproveitasse, querendo o réu figurar que na passag·em que 
fez pela rua elo Convento elo Carmo, na occasião em que o roubo se fazia, não se 
demorára e caminhára seguidamente para Eixo e Azurva, onde estivera quasi toda 
a tarde d'aquelle dia. Porquanto, alem ele não provar de modo algum esta coar
ctada, os documentos que junta são taes, que não se pó de á vista d'elles julgar 
excluída a mesma culpa, que se acha provad-a por grande numero de tes.temunhas 
de uma e ontra devassa; acrescendo a asserção positiva feita pela já citada teste
munha n. 0 40, quando em seu depoimento declarou que o r éu mostrára sempre 
decidida affeição ao governo elos rebeldes e persLutdia a todos que deviam peg·ar 
em armas para sustentai-o, como fez diante da mesma testemunha ainda no dia 
24 ele junho ele 1828, a::;serção que, posto seja feita por uma testemunha singu· 
lar, combinada com as circumstancias criminosas ela culpa do réu, concorre para 
melhor avaliar a sua conclucta política. 

Resulta, do que fica ponderado, achm·-se o réu incurso no crime ele reb ellião 
e no do arrombamento e roubo elo cofr~ ela barra de Aveiro, pela cooperação que 
prestou áquella e auxilio que deu a este, conforme os clepoimentos das citada.s 
testemunhas, devendo soffrer as penas que pelas leis cl'este r eino correspondern a 
tão graves crimes . 

Quanto ao réu José Nunes T eixeira, capellista ela rua das Flores d'esta ci
dade, mostra-se, pelas testemunhas ela devassa d 'esta alçada, qu e lhe formara])]. 
Ctllpa, cujo traslado se acha no appenso 12. 0

1 que o mesmo réu teve antecipa~o 
conhecimento de dispor-se a rebellião que se manifestou n 'esta cidacle no fatal dia 
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16 ele maio elo anuo passaclo, porque alguns dias antes presenciou a primeira teste
munha _elo dito appenso dizer o r~u a Lino Antonio, carpinteiro, n1oraclor no campo 
de S. Laz~n~o, «que se não havia de fazer o que qnizcsse o senhor D. Miguel, 
mas sim o que elle r éu e· os mais elo seu partido qnizessem, pois que tinham a 
tro.ra á.s sttas ordens l> ; depoimento este que o dito L iR o Antonio, testemunha re
fen_da, confirmou no seu juramento a n. 0 4, declarando que no mesmo dia 30 de 
abr1l, em que se amotinou alguma tropa e paizanos cl'esta cidade, lhe dissera o 
réu que se recolhesse a sua casa, e que ainda que ouvisse algum barulho ou com-

. ' mo~ão , não se embaraçasse com pessoa alguma, nem saísse da sua casa, pois que 
hav1a ele fazer ,se sómente o. que elle r éu e os do seu partido quizessem, porque 
eram elles agora os que govemavam e mandavam; pelo que a testemunha enten
deu que tinham a tropa do seu pm:tido. 

Mostra~se, pelas testemunhas dos n . 05 2 e 3 elo dito appenso, qtte o r éu era 
nn~ dos mais exaltados revolucionarias, e se mostrou muito apaixonado a favor da 
rebellião, que applaucliu e festejou, alliciando os soldados elos regimentos de in
fantaria n. 0 18 e de artilheria n . u 4 para sustentai-a com dinheiro que lhes deu, 
como juram presenciaes as ditas testemunhas, e auxiliando-a por meios ele se
ducção. 

Nos intcrrogatorios e acareação, existente no appenso 13.0
, declarou o. r éu. que 

.no dia 28 de abril do dito anno fôra visitar a sua família a Penafiel, onde se cle
lnorára até ao 1.0 ele maio, em que veiu pernoitar a esta cidade elo Porto, na qual, 
supposto se achasse no dia 1 () do mesmo, com tudo não presenciou a r ebellião, 
porque, tendo noticia d'ella pelos seus vizinhos, mandou fechar logo a porta ela 
sua casa e n'es ta se recolheu, sem que nos dias antecedentes tivesse noticia 
alguma ele que a mesma se preparava, e menos lhe desse apoio ou auxilio 
algum. 

. Nega absohttamente o facto ele que depõe a testemunha referida L in o Anto
l:llo, carpinteiro, e allega que, tanto este como as outras testemunhas que o crimi
naram, foram induzidas por José Vieira ele Araujo, capellista, seu vizinho, emulo 
e inimigo, por motivo ele interesses da loja ele capella, que declara. Não provando, 
porém, o r éu de maneira alguma essa allegacla inimisacle, nem o motivo cl'ella, 
hem a inclucção elas testemunhas; e sustentando o clito Lino Antonio o seu ju
ramento na acareação com o réu, Iio appenso 12.0

, fica inattenclivel a clefeza e 
snhsistente o credito que por direito merece aquella testemunha e as mais que 
~zeram culpa ao réu, a qual tambem se não desvanece na allegação ex-fl. 150, · 
lnstrnicta com justificações graciosas, attes tações de favor, que j amais podem pre
valecer contra a pi·ova das testemtm has inquiridas devassamente e chamadas le
?almente a jLlizo , sendo imaginaria a contraclicção que se pretende achar entre o 
Jl~ramento da dita primeira testemunha e o ela r eferida sobre a expressão «alguns 
du11s antes)), que pelo contexto elos depoimentos se manifesta ser em esses dias 
antes do 16 ele maio, e não haver contradicção algmna. Resultando de todo o r e
ferido que a defeza elo r éu não exclue a existencia dos seus crimes e as penas 
que lhe corresponclem. 

Finalmente, pelo que pertence ao réu Adriano Augusto ela Silva Pereira, es
t~tclante ela villa de Monsã.o, mostra-se, pela devassa de rebelliào a que procedeu, 
por ordem regia, o juiz de fóra ele :Barcellos na villa e pra_ça ele Valença elo Mi
nha, appenso 1. 0 1 pelos depoimentos elas testemunhas que juraram a n. os 4, 6, 12, 
19, 29 e 31, assim como ela outra devassa, appenso 2.0

, pTincipiacla pelo juiz ve
~·eador da dita villa, pelas testemunhas dos n. 05 4, 9, 12, 14, 20, ~3, 31 e 33, 
.Jurando todas as presenciaes que o n;1.esmo. réu, havendo j á d'antes manifestado 
as suas itléas liberaes e principi0s r evolncionarios, adher iu voluntariamente ao in
fam_e partido dos rebeldes, pegando em armas p:u-a defender a dita praça, que se 
hftYia rebellaclo e subtrahiclo ~L devida obediencia de el-rei nosso senhor, e fazendo 
fogo s~bre as tropas fieis que a sitiavam, elo que fazem uma prova plenissima as 
sobreditas testemunhas de uma e outra devassa, verificanclo-sc haver o réu tomado 
parte :muito activa na execranda rebellião, unindo-se aos inimigos elo rei para fa~ 
z_er a gtlerra nos lagares elo seu reino. , 

Confessa o róu nos· seus interrogatorios, appcuso 3.0
, que estando aquella praça 

49 
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cercada, e não tendo .meios de se evadir para fóm cl'ella, pegá.ra ·em uma arma 
que lhe deram, e com esta se apresentára no logar destina.clo, e d'ahi dispará~·a 
alguns ti1•os, obrigado pelas circumstancias, mas ele tal fórma e a tal distanCI.a 
que não poclessem offeJ.ideT os sitiaclores, e que praticára os referidos factos obn
gado pela facção militar que dominava a dita praça. Na clefeza ele direito, a fi. 70, 
offerecicla a fl.. 73 v. pelo curador nomeado por ser menor, allega tambem a coao
ção, que pretende provar com os documentos fl.. 75 e fl.. 76, e a sua minoricla.cle, 
para excluir ou diminuir as penas correspondentes aos seus crimes . Não provando, 
})Orém, o réu facto algum positivo do constrangimento e coacção que figura., nem 
diligencia algnma que fizesse pa1·a saír d'esse estado ele coacção, e sendo inacre
clitavel, á. vista ela plenissima prova elas devassas, a coarctacla sobre a })Ontaria 
tque fizera com· os tiros que disparou, para não offencler os sitiaclores, fica na 
maior parte inattencliYel a sua clefeza. e deve soffrer as penas que suas culpas re
clamam. 

Portanto, e pelo mais elos autos, havendo por exautoraclos e privados ele todas 
as honras,· privilegias e dignidades ele que gosavam n'estes reinos, ele que os hfü> 
por clesnaturalisaclos, os réus Francisco José Pereira, José Julio ele Carvalho, 
Dmu;te Guilherme Ferreri, Francisco da Gama Lobo Botelho, Henrique da Silvn 
da Fonseca, José ele Barros e Abreu, José Maria ele Sousa, Alexandre JYiarcellino 
de lVIaio e Brito, Manuel Alexandrino Pereira ela Silva, Antonio Correia Leitfio, 
Miguel Correia ele Mesquita, Antonio da Costa e Silva, José Baptista da Silva 
Lopes e Peelro Antonio Rebocho, os conclemnam a que com baraço e pregão se
jam conduzidos 1)elas .ruas publicas d'esta cidade até á ·Praça Nova ela mesma, 
onde em um alto cadafalso, que ahi sení levantado, ele sorte que o seu castigo seja 
visto ele todo o povo, a quem tanto tem escandalisado o seu horrorosissimo deli
cto, morram morte natural ele gürrote, e depois de lhes serem decepadas as ca
beças, seja o mesmo cadafalso com seus corpos reduzido pelo fogo a cinzas, que 
serão lançadas ao mar, para qne cl'elles e ela sua memoria não haja mais noticia; 
e outrosim os condemnam na confiscação e· perdimento ele todos os seus bens para 
o fisco e camara real, com effectiva reversão e encor~poraçãci na corôa dos de mor
gado, feudo ou fôro, que saíssem ela mesma corôa, na fórma ela ordenação do li
vro v, titulo vr, § 16.0

, e elo alvará ele 17 ele janeiro de 1759, e os ele morgado 
constituído em bens patrimoniaes, os haverá o fisco emquanto os réus vivos fo
rem, conforme as leis do reino. E porque os mesmos réus se acham ausentes, os 
pronunciam e hão por banidos, e mandam ás justiças ele sua magestacle que ap
pellidem contra elles toelá a terra para serem presos, ou para ·que todo e qualquer 
do povo os possa matar livremente, sabendo que ·sao os proprios banidos, e não 
sendo seu inimigo. 

Condemnam os réus presos, João Henriques Ferreira Junior e Clemente de 
:lVIoraes Sarmento, a que com baraço e pregão sejam levados pelas ruas publicas 
d'esta cidade até ao mesmo log·ar ela Praça Nova, e ahi, mls forcas que se acham 
levantadas, morram morte natural para sempre, e depois de lhes serem decepa
elas as cabeças, s~jam conduzidas pelo executor ela alta justiça, a elo primeiro r6u 
ao logar de Albergaria a V elba, e a do segtmclo ao largo do Pelourinho ela cidade 
de Aveiro, ficando expostas por tres dias em altos postes; e os conc1emnaiD t&Dl
bem na confiscação .e perdimento ele todos os seus "bens para o fisco e camai'a 
r'eal, na sobredita fórma.· ' 

Co_nclemnam os· réus José de Sousa Bandeira,· Joaquim José Marques ele :Mello 
e Aelnano Augusto ela Silva Pereira, a que, depois ele assistirem ás ditas exP-cu
ç,ões, vão clegreclaclos por toda a vicl~, o primeiro para o presiclio ele P1mgo An
dongo, o segundo para Angola, _e o terceiro para os estados ela India, com pen_a 
ele morte se voltarem a estes remos, e a todos tres na dita confiscação c percli-
mento de seus bens para o fisco e camara real. · 

Condemnam, finalmente, o réu José Nunes Teixeira em dez· annos ele elegrecl~ 
para lVIoçambique, e em 200[l000 réis 1)ara as clespezas cl'esta alçada e a todos 
os sobreditos réus nas custas elos autos. ' 

Porto, 18 ele setembr,o ele 1829. = P., Botelho= Calhei?· os = Douto?· Almeiclc~ ==? 

Alrneida Vasconcellos= Seixas= Carvalho= O?·daz = Douto'r Ab 1·e~t. 
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Carta 

IU.mo e ex.010 sr. - Accuso a recepção da .carta de v. ex.\ escripta a 14 do 
corre~ te e recebida IJOr mim h ontem por mão ele um parlamentario por v . ex. a 
anctonsaclo para a entrega d'ella 1 • 

. . . ~bamo-lhe parlamentario, porque como tal e conforme as leis ela guerra se 
~l tr~9~u a esta nau, e na hypothese de que v. ex.a já não terá. á. sua disposição 
ndrv.t~luos de maior esphera que a de um pobre pescador a quem incumba uma 
~~l chhgencia, é justo que eu dispense a civilidade, de que é ele presuruir v ._ ex. a 
lvesse! não estando no caso em que o supponho . 

Mutto me admiro que v . ex.a diga está horrorisàdo por ver a efl:hsão de san
g~le portuguez derramado por portuguezes sobre o territorio patrio, depois· que 
sao passados nove annos qu e v . ex." é um· dos princi pa,es auctores de tal eles
graça, sem lhe aproveitar a experiencia pratica quando os conhecimentos theori
~?·8 9.ue a um grande cumpre possuir lhe não tivessem em tempo mostrado as ter
llveis consequencias ele uma infundada r ebellião . 

. Como quer v. ex . a que eu -acredite qu.e pOf?SUe taes sentimentos, e que olha 
com h?lTor para as calamidades que affiigem a família portugueza (ora divergente 
em opmiões, talvez pelo exeruplo d'aquelles que, como v. ex . a, só cumpria mos
trar-lhe o caminho da honra) , se observo que não teve pejo de vir postar-se á 
frente de um bando de facin0rosos e salteadores, e, fazendo causa commum coro 
elles, continúa a corumetter na desgraçada ilha Terceira horrores e vilezas? 
. ~gora mesmo não se envergonha v. ex. a de commetter uma, quando tem a 
1.~feltz lembrança ele se persnadir que um vassallo fiel a sua magestade fidelis
stma o senhor D . lVIiguel I é capaz de vender a sua honra por 40:000~000 réis . .. 
tl~ua, tal icléa só pó de entrar na cabeça ele q nem está na posse ele ser levado pelo 
Otro a qualquer partido, esquecido do seu nascimento, e sem lhe importar que pelas 
Sttas acções fique quebrantada a fidelidade que consignou áqtlelle ele quem vem, 
cou1 a qual alcança,ram as honras e clistincções que são privativas elos sustenta-
ctllos dos thronos. · 

. Não pense v . . ex. a que a Europa agora se decida contra os inauferiveis cli
~eltos de sua n'lagestacle fide lissima o . senhor D. Miguel I pelos simples factos de 
.e haver ma1logrado em· parte a tentativa de 11 elo mez passado, ou porque v. ex . a 
se ~cha sobre uma pedra no meio elo oceano com uns poucos de miseraveis ex
patrtaclos e já costumados a fugir (algumas vezes com v. ex.a á sua frente) elo 

orto e Madeira. . . 
.. Nem tão pouco que sua magestade fidelíssima o senhor D. Miguel I não tem 
~ sna disposição forças disponíveis para proceder a outra, ·e muitas mais que se-
Jélitn necessarias, como dentro em poucos dias farei ver a v. ex:a · 
, Todas quantas mandou, e que fizeraú1 essa effusão ele sangue que v. ex. a agora 
sem remedio lamenta, ainda existem sem lesão ou defeito algum. 
b O. Tejo ainda tem mais q~1e não tardam em reunír-se, e em mim existe muito 
0~ dtsposição para ir a póuco e pouco diminuindo por filas essas fileiras de cam

peoes que v. ex:." manda approximar às praias que eu assome. 

d Comtuclo, tantos males podem 1:er ainda um remedio, e a v. ex.u cumpr e 
ar-lh'o. 

G magnanimo coração de sua magestade :fidelíssima o senhor D. Miguel I é. 
aquelle mesmo cheio de bondade e commiseração que v. ex .a conhece tão bem 
~Se não melhor do qRe eu), e supposto que V. ex.a por escrÍpto, por obras e pela 
n?tz mostre estar esquecido do muito que a elle deve e aos seus augustos proge-

1 ores, quero ainda persuadir-me, foi a isso obrigado quando, entre a.quelles que 

do 
1 

Eis-aqui o teor da carta passada ao parlamentarío: uVae d'este porto de Ang1•a o barco 
de y~Taes Salvad01· José com quatro homens de tripulação por ol'dem eles. ex.n o sr. conde 
S!' llla Flor, governador e capitão general das ilhas dos Açores, a fim ele eiitregar ao ex.••• 
rn~ cornrnatndaate da esquadra cruzando nas aguas cl'esta i lha a bordo da nau D . João VI um 
Pa ~o de ca1·tas dos prisioneiros feitos na acção do dia 11 de agosto ultimo, em que reclamam 
se{ e das. suas bagagens.- A humanidade que dieta a s. ex.• esta medida é a que s. ex.• espera 
PÜ~ Ptahcada com os portadores.- Angra, em 18 de setembl'o de 1829. =João de Sousa, ca-

0 de rnar e guerra.» 
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ainda esperam chimeras, se tornava preciso dizer com elles; agora, porém, que 
v. ex.a se acha só, pódc accordar commigo os meios de salvar a sua vida. e ~ 
d'aquelles que o seguem, obtendo um perdão para tantos crimes e tantas inchgnt
dades commettidas na ilha Terceira contra a r eal pessoa de el-rei nosso senhor. 

Eu estou disposto a entrar n' essa negociaçã07 e posso certificar a v. ex. a que 
depende ela sua vontade evitar a continuação de desgraças . , 

De contrario affirmo-lhe que estão dadas todas as providencias e tomadas to
elas as medidas para dentrp em poucos dias acabar com esse r esto que existe na 
ilha Terceira, sem que a isso v. ex.a possa obstar, e menos contar que nas ilhas 
se ponham em pratica os aereos planos formados e mandados por v. ex. a, e.JJ?-
quanto eu tiver vida e meios para ir no mar, desfazendo-os com a mesma facüi
clade com que v. ex. a os forma em terra, só com a clifferença ele que os porta
dores -vã0 pagando cá o porte das mensagens. 

Sinto ter tido occasião de fallar a v. ex.a em taes termos, mas taes são os que 
v. ex. a devia esperar .- Do smi. venerador -=José Joaquim da Rosa Coelho. =A 
bordo da nau D. João V.Z:, á véla e á vista de Angra, 19 de set embro de 1829. 

Officio 

(Exlraclo) 

Acabo de chegar ela secretaria dos negocias estrangeiros, onde o barão ele 
V erstolk de Soelen me declarou em substancia o seguinte: 

Que este governo, havendo acolhido os emigrados portuguezes, os não impe
diria de saírem cl'cste reino, para irem para onde lhes aprouvesse . 

Que o governo neerlandez se não julgava com direito de indagar para oncle 
os emigrados se dirigiam; porém que sómente exigiria que os transportes fosselll 
visitados para impedir que levassem armamento; e declarassem ir para outro 
ponto que não fosse a T erceira, porquanto achanclo-se aquella ilha bloqueada por 
uma força, e nl.1o competindo a este governo julgar da illega:lidade ou legalidade 
do bloqueio, não se podiam despachar para ali navios sem transgTedir as regraS · 
de conclucta seguidas por este ministerio em casos similhai.J.tes . 

Que uma vez saídos do porto, podeTiam os emigrados seguir livremente para 
onde lhes conviesse. 

N~to lhe toquei no 1n·qjecto elo nosso encarregado ele negocias em París, por
que sei com certeza que não poderia executar-se, oppondo-se-lhe tambem a con
dição exigida quando nos concecleram a admissão dos emigrados, ele não excede
rem estes o numero elo quatrocentos. Todavia parece-me que seria praticavel ~ 
declararem os transpórtes que irão a França, virem tocar em Ostencle para ah 
tomarem outros emigrados, e fazel-o assim, partindo depois com o destino qne 
convier. V. ex . a determinanl. o que julgar mais acertado. 

Não posso deixar ele dizer a v. ex . a que senti grande satisfação vendo, pel91 

lingua.gem elo barão V erstolk ele Soelen (que não ,Çliz senão estri.ctamente o qne 
el-rei lhe ordena), as boas clisposições d'este soberano a nosso respeito, que. de 
algum modo nos insinua a maneira por que deseja ser enganado em nosso proveJtO· 

Bxuxellas, 20 ele setembro de 1829. = Ltâz Anton·io de Abreg e Lime~. 

Decreto 

Tencl~-~e sido presente que em differentes comai·cas do reino, princÍ}Jalmente 
das provmmas do lVIinho e Traz os lVIontes existem ainda sem terem sido sen
tenciadas algumas .das devassas e summario~ a que se pro~edeu desde o anuo c1~ 
1826, para conhemm~nto ele factvs, que, inculcando-se então por criminosos, P01 

serem oppostos á extmcta e proscripta fórma do o·overno constitucional pelo con-
. d o ' e tra1;10 se evem reputar presentemente como demonstrativos da lealdade com qu 

aos meus :fieis vassallos justamente desagradou tão monstruosa innovação ácerc.a 
das leis fundamentaes cl'esta monarchia; e querendo eu que ás pessoas envolvi
das em taes d.evassas e summarios, não sómente se evitem os incommoclos e des
pezas de livramentos, mas tam1Jem que em beneficio publjco, a proveito da união, 
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e. concordia entre todos, se recolham tão cleploraveis testenllmhos das passadas 
chssensõe.s : SOL1 servido ordenar que, dando-se baixa na culpa., que por .occasião 
dos rcfertdos processos t enha r esultado de factos, por qualquer modo praticados, 
em opposição ao sobredito extincto governo constitucional, sem que ~eja necessario 
concorrer para este fim diligencia alguma de requerimento ou solicitação por parte 
elos que est~jam pronunciados, successivaÚ1ente sejam remettidas á secretaria de es
tado. elos negocias ecclesiasticos e ele justiça todas as mencionadas devassas e sum
lll.anos, seja qualquer que for o estado em que se acharem . 
. ! oão ele .IVI attos e Vasconcellos Barbosa de Mag·alhães, do conselho de estado, 

lll.t~tstro e secretario de estado dos negocias ecclesiasticos e de justiça, o tenha 
~ss1m entencl•ido, expe.dindo as ordens que forem necessarias, para que assim haja 
'b e. executar-se. Pala01o ele Queluz, ein 22 de setembro ele 1829. = (Com n nt-

1'lCct ele el-1·ei nosso senho1·.) · 

Officio 

(N . 0 f 0 8 rcs~rl'ado) 

Ill. mo e ex. mo sr. - Não tem chegado paqt{ete esta semana, e sobre os despachos 
qne pelo ultimo paquete recebi já tive a honra ele r esponder a semana passada. 

O ministro de sua magestade catholica r ecebeu outro correio da sua côrtc, em 
q~le lhe determinava instar ele novo sobre o negocio de Portugal, em consequen
Cta do que elle viu a lorel Abercleen e lhe fez ver a absoluta necessidade em que 
0 seu governo se acha ele reconhecer a. el-rei nosso senhor, ein quem reconhece 
os direitos ao throno· q.ue occupa, repetindo-lhe todas as rasões que motivam esta 
ne~essidacle, pela tranquilliclade ela península que, sem este passo, não está con
so~tdada i expoz novamente a conducta sabia e prudente do seu governo desde o 
Pnn~ipio cl'es ta questão, o motivo por que tinha intervindo n'ella com o ~m ele 
concthar os dois ramos da casa ele Bragança, e ele poder obter o reconhecimento 
geral de el-rei nosso senhor, e que tendo sido infructifera toda a diligencia para 
recoJ?-ciliação pela opposição elo imperador do Brazil claramente expressada pela 
bubhca~ão feita pelo marquez de Barbacena ao .acto cl~ sua partida' com a senhora 

· Marta ela Gloria, não restava outro r emecho sewao o ele r econhecer elle go
Verno hespanhol por si só i porém que para fazer bem conhecer a este governo 
a Stla boa fé em toda esta negociação, no;yamente lhe repetia todos estes fàctos 
~llira que elle a.pprove este }Jroceclimento, p elo qual não só consolida a tranquilli-

ade', dando mais força moral ao governo portuguez, mas até se }DÕe ao abrigo 
d?, qualquer sus1Jeita que lun ou outro partido possa ter sobre a sua conclucta; 
nao esqueceu a este ministro qualquer elas rasões para apoiar estes }Jrincipios i po
r~ lU não obteve, depois ele uma longa sessão, mais do que a resposta «de que 
nao estava elle lord Aberdeen, convencido da precisão em que a Hespanha se 
fchava ele fazer'j::'t este r econhecimento, mas que consultaria com o duque de W el
J.Ugton, e que esta semana tornaria a fallar sobre o caso>>. 

A r epugnancia que este 'governo mostra em que a H espanha clê este passo, 
a falta el e accorclo entre ai o·uns elos membros elo corpo cliplomatico aqtú e seu go
verno r espectivo sobre o 

0
moclo de ver o nosso neg·ocio, faz· presumir que este 

governo não cle;eja que algum o';ltro seja o primeiro em d~clarar o l~econhec~
:kento, .e como não julga podel-o muda elle fazer, por um motivo que nao é facü 

scobnr, deseja que todos os out1·os tambem o demo1:em. 

1 Entre as circumstancias raras que têem occorriclo no nosso caso, noto a actual 
c.~ estat•em qmtsi todos os govern:os, ao menos os principaes, convencidos elos cli-
1 e1 ~08 ele e1-rei nosso senhor e ela necessidade ele tirar o reino el' esta posição tã.o 
a1::·ts~a~la, e não _s.e atreverem a dizel-o em publj.co, e sendo isto que, pelos. seus 
Pll1c1ptos, nenhtuna duvida podia ter senão nos direitos pessoaes ele el-rei nosso 
8ll~ 1o.r .e J?-OS da nação que o nomeou seja o que maior objecção apresenta, sendo 
a s 1n~m1go declaraclo dos nossos inimigos. . 
. Verifica-se o armistício do exercito russo e ottomano: se se lhe segmr a paz, 
colll.o é ele esperar, por serem as proposicões dru Russia muito moderadas, espero 
qne possa reflect.ir sobre o nosso caso p~la.s boas dis}Josições do imperador para 
00lnl1osco. · 



É publico que o governo francez manda desarmar os refugiados portuguezee 
que ali ·. se acham, dando-lhes até ao principio ele dezembro ; parede-me esta epo· 

1 cha bastante remota para lhes dar tempo a novas machinações, talvez reunirem-se 
aos da Terceira, talvez a intentarem ir á Madeira, sobre o que fallam alguma 
üo.usa por contarem com alguma ·tropa que lá está; este projecto é por a.gora 
muito vago, nem mesmo me consta tratarem cl'elle os chefes,· mas occupa as ou-
tras classes. · 

Dizem-me que lord Cochrari.e esteve aqui, e que viu os chefes dos transfugas, 
e que é questão de armar algumas embarcações, nã0 podendo ainda verifica!' 
este f~1cto, mas como lJócle servir a v. ex. a para combinar com alguma outra no- · 
ticia que possa ter, por isso o repito; parece que este tal individuo voltou a França. 

Teve logar no dia 19 a saída do consul para ahi nomeado . 
Deus guarde a v. ex.a Londres, 23 ele setembro ele 1829. - 111.010 e ex.mo 

sr. visconde de Santarem. =Visconde de Asseca. 

Officio 

llJ.mo e ex. 1110 Sl'. - Recebi OS dois officios de V. ex .a ele 18 e 20 do corrente, 
e em consequencia elo seu conte1i.do dirijo ao encarregado de negocios em Paris 
as instrucções que v. ex. a verá ela copia inclusa. · 

Portanto conte v. ex. a. com a proxima chegada a Ostende elo navio Aclelina, 
pertencente a sua · magestacle, e que se acha actualinente no I-lavre, no qual ca
bem pouco mais ou menos cento e oitenta 1 praças de pret e vinte officiaes. Conte 
igualmente c.om a chegada ahi do navio inglez Jctck Lantem, que se acha aqui 
fretado e leva cincoenta a sessenta pessoas pelo menos. Este navio é commanclado 
pelo capitão Thornton, navegador mui habil, ao qual deveme,s o feliz resultado 
do desembarque na Terceira de qüasi toda a gente que para lá temos mandado, 
sendo elle, portanto, o que deve ter a inteira direcção de todos os navios que 
d'ahi saírem n'esta expedição. Logo que ahi chegue o regimento 18 o man
dará v. e:x.a passar para bordo do Aclel·ina, assim como elo outro navio, e será ne
cessario que trarte ahi do fretamento de um navio mais, que tenha sobretudo a 
qualidade de ser veleiro, para levar o resto da gente que vier de França. Po
rém se esta segLmcla remessa tardar, não devem o Adelina e o JacTe Lantm·n 
esperar por ella.· 

O ajuste que fizemos com o capitão Thornton comprehencle o apl'ovisíonamento, 
não só do seu navio, como elo do Adelinct, e portanto n'isso não tem v . ex.a de 
cuidar. -

Para que v. ex.a fique na completa intelligencia das orclens que previamente 
se expediram para França, remetto-lhe as copias inclusas, pelas quaes v. ex.11 

verá que ha varios officiaes artilheiros e engenheiros que devem embarcar n'esta 
occasião. Emquanto, porém, á sr.a condessa de Villa Flor, parece-me que não ter<l 
logar por agora a sua ida. ' 

Remetter-se-ha a v.. ex.a com toda a brevidade possível mn Cl·eclito IJara as 
despezas que tiver a fazer com os navios que para ahi vão, e com o fretamento 
de outros. 

· Que.ira v. ex. a dizer-1ne se julga que o general Azereclo estará desejoso de ~JJ 
para a üha Te1'ceira, pol'qt~e n'esse caso talvez se lhe possa dar ordem para em
barcar no navio que ahi for fretado. 

. Escusad? é recommendar a v . ex.a todo o possível segredo sobre este ne~o
cro i. os navws elevem despachar para o Brazil, e convem espalhai· no clepos1·to 
qumxas contra o. governo francez pelas resoluções que ultimamente a.doptou ácerca 
dos no~sos refugtad@s . Parece-me que em todo o caso convirá, para salvar as a·p
parenmas, que embarque em ca:cla um dos navios um certo numero ele praças de 
pret das que se acham na Belgwa, m@tivanclo-se d'essa maneira a entrada ali cl0S 

ditos navios. 

1 O tomo IV do's Des2xtclzos e con·espondencia'~> cto siCYuatario diz cccento e v·inte" · uós,<po
rém, seguimos o que se 15 nas duas ecliç\Ões ela CmTe~Joncle?wia otficial ele Luiz A~tonio de 
A breu e Lima. • 
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Fica' v. ex.a ·auctorisado para dar todas as disposições e resolver mesmo as 
duvidas que de repente occol'l'erem q uanclo da sua prompta resolução prQvenha 
na SLta opinião vantagem ao real serYiço. · 

CoJ?-firmo, ·não obstante o que v. ex. a expõe no seu o:fficio de 18 elo corrente, 
a prev1a auctm:isação que sua magestad!l lhe havia mandado para se embolsar ele 
duas, mezadas mais elos seus ordenados . · 

· E muito provavel que eu vá cl'aqui a poucos dias fazer uma viagem a París,. 
porém. tudo quanto v. ex. a houver de participar p•elo secretario cl'esta embaixada 
chegará immecliatamente ao conhecimento elos meus collegas que aqui ficam, e· 
que tr~nsmittir~ a v. ex. a as ordens ele sua magestacle. · . 

· .LUiz ele Mello, irmão elo conde ele Fica.Iho, escreveu-me manifestando o desejo• 
de Ir para a ilha; pó ele v. ex . a habilitai-o a embarcar no navio elo capitão Thorn
ton, advertindo que, por mais solicitações que lhe dirijam, não convem consentir 
no embarque ele nenhum official alem elos mencionados na lista que foi remettida 
pa,ra França, nem paizanos, á excepção ele voluntarios. Emquanto ás ajudas de· 
?llsto e pagamentos de atrazados se regulará v . ex. a, quanto seja possiveJ, }Jelas 
Instrucções dirigidas a Antonio José de Torres :l\fangas. 

iDeus guarde a v . ex. a Londres, 23 ele setembro ele 1829.- Il[.mo e ex.mo sr. Luiz 
Antonio de Abreu e Lima. = JJ!lct7'fj_~t'ez de Palmellct t. 

~· S.-A exclusão de paizanos não comprehende aquelles que saibam algum 
ofllcw mechanico, porque d'esses ha grande necessidade na ilha. 

Oflicio 

. Ill. mo e ex. nJo sr.- Senclo provavel que a partida ele sua magestade fidelis
Sima tenha causado ahi uma impressão extraordinariamente desfavoravel, e em 
v. ex. a um sentimento de grande desgosto, não elevo· occultar-lhe que a ida ~le 
~'Lia magestade para o Brazil no momento actual })Ódo ser consicleracla como 
lntempesti va, e devo francamente declarar-lhe que fiz quantos esforços ele mim 
c~ep_encliam, JJrimeiro para impedir que sua mag-estacle o imperador elo Brazil in
Sistisse em chamar j1.mto a si a sua augusta filha, e depois para conseg-uir do mar
qnez ele Barbacena que clifferisse. a execução elas ordens repetidas que havia 
recebido para este effeito. Faltaria á justiça que elevo ao sobredito marquéz se 
nã:0 acrescentasse que elle por fim conç,orclava perfeitamente nas ~inhas icléas, 
~ que fomm precisas as ordens as mais perem1)torias para o obrigar a obe
CLecer. 
. .Por outro lado, porém, não se eleve perder de ,;.ista que sua magestacle ficle

hssn.ua., pela sua idade, não estava em circumstancias ele poder contribuir em nada, 
Por si mesma para a clü·eccão elos seus negocios, e que os seus direitos em nada 
~epe?-clem elo' logar ela sua ~·esiclencia, e ficam sendo tão íntegros estando ella no. 

razü, como se estivesse em Inglaterra. 
· , A idéa que os seus inimigos têem querido propa.gar, d~ que a sua retü·acla· 

11 este momento equivale ao abandono ela sua causa, e uma 1clea perfida e falsa, 
0111 primeiro logar porque sua -magestade o imperador elo Brazil declarou; não só • 
l)elo O):gão do seu plenipotenciario na Europa, mas tambem pessoalmente n?' ~ber
tura. das camaras que não transigiria com a usurpação, e que estava .cleCichdo a, 
sustentar quanto ~oubesse nas suas faculclacles os direitos da rainha sua fiJha, pro
~essa que lhe é mui facil cumprir, sem envolver o Brazil em uma g·uerra, bas-
anclo para isso que pague á senhora D. lVIaria II as sommas que o Brazil cleve
~0 governo de Portug·al. Em segundo Jogar, porque ainda quando quizesse sus
t~~tar-se a erronea ~ss~rção de que a partida ele sua magestacle se fosse vol~m" -
alia lesava os seus du·eltos, não se })Ócle nunca conceder que produza esse effe1to, 

sendo, como é evidente, um acto ele nue ella, como menor, não é responsavel, . e . ~ . 
l!lntcamente emanado ela vontade de seu ,al!lgusto. pae. 

d 1 Na mesma darta escreveu ao general Azerecl'o, recommendando-lhe que cump~·isse a~ ?r
deus do ministro da rainha fidel issima em Bruxellas mandasse adrnittir no deposrto falllllras 
~ en~igt·ados1 c concedesse licença a quem quizcss~ t.ran:::porta~::-se }?ara o Bt·.azil J20r. conta 

Plopna. 
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Disse-se com uastante a.ffectaç~i.o depois da partida ele sua magestade, que os 
gabinetes da Enrop~L tinham feito representações para a impedir, considerando-a 
como prejnclicial aos seus interesses. Isto é verdade, mas não se acrescentou, o 
que é verdade tambem, que os sobreditos gabinetes sempre ligaram nos conselhos 
<.lue deram a demora ele sua magestade na Em·opa com a confirmação elo seu ajuste 
de casamento, e com o projecto ela ida para Vienna, onde deveria esperal' a epo
cha da sua nubiliclade; e foram estas as considerações que naturalmente move
ram sua magestacle o imperador elo Brazil a recusar-se a uma condescenclencia 
que trazia comsigo duas condições, às quaes elle com rasão rep11gnaria. . 

Convem tambem lembrar-se que a vinda de· sua magestacle a Inglatena fo1 
casual e occasionacla pela noticia que o marquez ele Barbacena encontrou em Gí: 
braltar, da revoluç?io ele Portugal; que as diligencias que o sobredito ministro aqUI 
praticou para induzir o governo inglez, em conformiclade elos tratados, a cooperELJ 
para a restauração ela senhora D. lVlaria II, foram todas baldadas ; e que em quanto 
esta augusta senhora se achava em Inglaterra festejada por sua magestacle br!~ 
tannica e tratada como rainha, o ministerio inglez perpetrava contra Gs seus dl
reitos e contra a inclepenclencia ela sua corôa a mais flagrante violaçliio, afastando 
a tiros ele canhão os portnguezes desarmados que se achavam a ponto de desem-
barcar :o.a ilha Terceira. · · 

Estes factos foram sem duvida bastantes para influir .na resolução de sua ma
gestacle o imperaclor elo Brazil, e para o induzir a pensar que a sua côrte era .a 
rcsidencia mais natural e mais segura para a sua augusta filha, emquanto contl
nuasse a estar esbulhada do throno que lhe pertence. 

Faça v . ex. a o uso pruclente que lhe parecer el' estas idéas para desvanecer ~LS 
exageradas indtlCÇÕes que querem tirar-se da partida da rainha; e re:llicta tambelll 
que a noticia da gloriosa víctoria ela ilha Terceira, cujas consequencias podem ser 
ele tanta importancia a nosso favor, não bastavam pn,ra dar ao marquez ele Bat·ba
ccna a faculdade ele sobreestar na execução ele ordens tão positivas quanto repe
tidas, nem para o auctorisar a uma desobeeliencia P.ela qual ficaria pessoalmente 
responsavel. 

Não se póde admittir, portanto, a suspeita ele que a Inglat~rra, a França, a 
Austria e as outras potencias da Europa se aproveitem cavillosamcnte de um.a 
acção que não clepcnele da vontade ela senhora D. Maria II para lhe negar os dl
rci.tos que já reconheceram pertencer-lhe, n,inda mesmo quando se queira smstell
tar que as ordens elo imperador do Brazil foram impoliticas ou intempestivas; nelll• ' 
se pócle suppor que, tenclo esta senhora sido tratada como rainha reiRante até ao 
momento do seu embarque, este acto seja sufficiente para auctorisar as potencias 
a roubar-lhe a corôa logo que ella se afastou das costas ele InglatyiTa; e a reco
nhecer em seu logar o usurpador. V. ex. a verá que um tal receio se não veüfica, 
c que não é com esta facilidade que se póde subverter o principio ela legitimidade. 

A conducta do governo intruso de Portugal, a continuação das violencias _e 
pm·seguições que pratíca, têem sobretudo coutríbuiclo e continuarão a contn
buir poderosamente para desgostar os gabinetes. ela Europa e manter a interrn
pçrLo de todas as relações cliplomaticas com aquellé governo de facto. Emquanto 
ás rel.ações commerciaes nenhum pl'ej"t,lizo soffrem por tal motivo, perm~necenclo 
em L1sboa consules ele todas as nações, e nfLo pócle allegar-se um similhante pre-
texto para rcconhece1· a usurpação. · 

Emfim se o tempo, que acaba por ~egitimar ou fazer tolerar todas as mu
danças, obrigar algum dia os sobel'anos da Europa a levantarem o interdicto 
que pronunciaram contra o senho!L' infante D. Miguel nunca este acontecimento 
terá logar sem previas negociações, que desatem ao m'enos ele um modo decoroso 
e decente o intrincado nó da questão portugueza. . 

Deus guarde a v . ex. a Londres, 24 ele setembro ele 1829.-In.mo e ex. mo sr. Lnl:-1 
Antonio de Abreu e Lima. = .Ma?"qMz de Palmella l. 

· ~· t .o officio foi por ~ircular, m~tt~ttis1n;utand'is, . a?s seguintes diplomatas: Nuno Bar~osa d~ 
.l·.~~·ne J rcdo! conde. do ~unchal, Jose Gmlhe1;me Luna, Jl~rancisco JoséRodrigncs, ,Jose Ma;u 
ru~10 Cone1a, Cl1nstovao Pcdt·o de Moraes Sarmento, Pedro Gt~bc de Massarcllos c JoaqnJID 
Barroso Pereira. 
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Oftlcio 

Ill. mo e ex. mo 81'.~- No étia 29 do mez passado chegou a Pol'tsmonth o ~udante 
de ordens de v. ex .a, D. Antonio de Mello, com a gloriosa e faustissima noticia 
da completa victoria conseguida pelas valorosas tropas debaixo elo commanclo de 
v. ex. a no clia 11 ele agosto, que :ticará sempre memoravel na historia IJOrtugueza, 
anele o nome ele v. ex. a occupará o mais honroso lagar. 

Para completar a minha satisfação chegou aquella noticia a tempo ainda de · 
per. l evacla á augu~~a presença da rainha, minha senhora , antes ela sua saíela c~e 

ortsmo_uth, onde JGL se achava a bordo da frag·ata em que regressa para o RI 
de Janeiro em consequencia elas positivas ordens de seu augusto pae, tutor e na-

. tural protector. · 
Na mesma fragata estava tambem j á embarcada sua rnagestacle a imperatriz 

do Brazil, que participou ela maneira a mais evidente elo r egosijo occasionaclo em 
todos os corações portuguezes pelo favor que a Divina Providencia acaba de nos 
deparar; e deve considerar-se sem duvida como uma circumstancia. de feliz agouro 
0 s.e~ sua magestacle fidelíssima a propria portadora ao Brazil ele uma tão grata 
notrcm, e o chegar es ta ao conhecimento ele sua magestade o imperador ao m esmo 
tempo que o seu coração deverá naturalment~ abrir-se aos sentimentos elo maioT 
contentamento. · · 

V. ex. a não pó ele duvidar cl,e que sua mages tacle fidelíssima aprecia toda a ex
\ensão elo assig·nalaclo serviço que v. ex. a ac.aba. ele ll1e faz er, e não tardará em 
c ar-lhe as provas mais positivas da sua r eal satisfação . 

A rainha, minha senhora., determina a v. ex. a que faça constar em seu r eal 
nome a tocl0s os officiaes, voluntarios e soldados ele que se compõe a benemerita 
g:uarnição da ilha T erceira a justiça com que sua mag-estade sabe avaliar a dis
t!ncta honra, valor e abalisacla fidelidade com que todos se portaram no glorioso 
combato ela villa ela Praia, em que tã.o superiores se mostraram, não só p elo cle
loc~o. como' pela sua humanidade, dando assim üm dobrado triumpho á causa ela 
~g~bmicla.cle , e ·Slla magestadc especialmente agradece a v. ex. a o haver dado 

n ~sse ponto o exemplo, tão nobremente seg~üclo pelas suas tropas, ele poupar cle
P01S ela victoria 'o inutil derramamento do sang ue portuguez 1. 

lVIerecendo, como v . ex. a mui bem pondera, os maiores elogios, em geral todos 
~s COlnbatentes que tiveram a forttma de se acharem presentes na acção elo dia 

1 de agosto, é justo comtuclo, e conforme ao que v . ex. a mesmo ele officio de
c~ara, distingllir com mais especialidacle o corpo ele voluntarios ela· senhora D . lVIa
l'I'~ II, a quem couhe tanta parte na victoria d'aquelle dia; e v . ex. a assegurará 
dIsso mesmo o commandante, o:fficiaes P. soldados do dito corpo, da maneira que 
v. ex . • julgar mais satisfactoria para elles . 
. Ü1·clena sua magestacle que v. ex. a faça subir quanto antes á sua real presença 

0
.8 nomes das pessoas, ás quaes v . ex. a entender que são devidas graças e dis

tincções especiaes, indicando a sua opinião sobre a qualidade d'estas. . 
. ~ cumpre-me participar a v. ex.a que sua magestade, para manifestar a sen
s~çao que lhe causou a noticia enviada por v. ex. a, foi seTvicla concecler ao offi
dial $ue v. ex. a escolheu para porta.elor cl 'ella,_tuna commencla_h?noraria dá orden; 
da 'Iorre e Espada, por haver o mesmo offiC!al recusado deC1d1damente a merce 

o posto ele accesso, que é de estylo conceder-se em similhantes casos . 
Para que v. ex.a possa formar uma idéa adeqtlacla da magnitude do serviço 

que prestou, bastará dizer-lhe que serviLl para consolar em Portugal e nos paizes 
estn:ngeiros a todos os amantes da leg·itimidade, ela magna que lhes causára a 
partic~a da senhora D . Maria II. Os periodicos da Inglaterra e França têem dado l' m~wr 1mblicidacle ao officio em que v . ex. a refere a acção elo clia 11, applau
e hndo unanimemente tuna façanha que restitue o maior esplendor ás armas da se
u ~ra D. Maria II, e cujas consequencias podem ser as mai~ felizes e decisivas 
para a nossa causa. · 

Aguardâmos anciosos noticias ulteriores cl'essa ilha, t endo-as r ecebido de S. Mi
gnel até á· data de 22 ele agosto, pelas quaes, não só se confirma plenamente tudo 

1 "Vide ordem do dia a pag. 815. 
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quanto v. ex.a r eferiu sobre a perda dos r ebeldes, mas até se conhece que essa 
p erda é muito maior do que v. ex .a anmmciava. . 

Seja-me licito, depois de haver expressado como devia, n'este officio, os sent~
mentos da rainha, minha senhora, acrescentar as minhas felicitações as mais VI

vas, assim como as elos srs. marquez de Valença e José Antonio Guerreiro, por 
ct-:n successo que, sendo per si só digno do mais alto api'eço, ainda é realçado aos 
meus olhos peJa parte que ·n 'elle coube a v. ex. a 

Deus guarde a v. ex. a Londres, 25 de setembro de 1829 . -lll."' 0 e ex.mo 
sr. conde de Villa Flor. =Mcwquez de Palmella. 

O:flicio 

Ill.mo e ex.mo sr. - Recebi por D. Antonio ele Mello os officios ele v. ex .a, elo 
n .0 9 até ao n. 0 151 ao primeiro elos quaes, em que narra o glor.ios0 successo ele 
11 de agosto, já r espondi em officio separado. 

O conteúdo do n. 0 101 em que v. ex.3 r efere as medidas adoptaclas para evi
tar arbitrariedades, e prover á boa administração do governo, merece completo 
louvor, e é inteiramente conforme ás intenções ele sua magestacle. 

Vejo o que v . ex.a expõe, e com muita rasão, sobre a conveniencia de se man
t er uma communicação mensal com essa ilha, e sobre a necessidade ele r emessas 
ele dinheiro, munições e fardamento. Conte v . ex . ~ que todos os esforços que de
penderem de mim e elos meus collegas têem sido e continuarão a ser empregados 
para satisfazer os seus justos des~jos . V .. ex. a, porém, nã.o deixará de · considerar 
que alem das difficuldades, contra as quaes bem sabe que temos luctado, e que.es
perâmos sejam definiti.vamehte vencidas com a chegada elo marquez ele B~n·bacena 
ao Rio de' J aneiro, assim como pelo obstacnlo que até aqui offerecia o bloqueio, 
occorrem tambem muitos outros motivos acciclentaes ele dilação, como seja o elo 
tempo necessario para compra dos objecto:;> encommendaclos, assim como para o 
emb~rque dos r efugiados que estão em França e na Belgica. 

E esse o motivo pelo qual nos tem sido impossível responcler até agora aos 
officios ele v. ex. a, e aproveitâmos para o fazer a occasião que no~ offerece o dono 
do navio Alexander-' emquanto não póde faz er-se de véla o que se comprou no Ha
vre, no qual irá provavelmente uma boa parte elo regimento n. 0 18, e que será 
acompanhado, e gniaclo pelo ca1Jitti.o Thornton em outro navio que já se acha fre
tado para esse effeito. Fique v . ex.a seguro de que ,tanto para a ida da tropa que 
v. ex. a pede, como elos objectos que r equisita, se empregará a maior actividade, 
achando-se já incumbida uma. commissão de portuguezes d'esta cidade ela compra 
e promptificação dos objectos mencionados nas r elações que enviou. 

Previno a v. ex. a que o navio Condessc~ de Li-verpool partiu de Plymouth para 
essa ilha no dia 14 de agosto, d'onde espero vêl-o de volta com muita: brevidade, 
trazenclo-me noticias de v. ex.a N 'essa embarcação foram os artigos constantes 
da lista inclusa. Consta-me acharem-se varios navios destinados J!lara essa ilha, 
pelos quaes se escreverá a v. ex. a sempre que houver conhecimento da sua 
partida. . 

Deus guarcle a v. ex.a Lonch·es, 25 de setembro de 1829.- In.mo e ex.mo 
sr . conde de Villa Flor. =.1l1arql~ez de Palmella. 

D ecr eto 

Tomando na minha mlmificente consideração as famílias dos indivíduos das 
guarmçoes dos navios, que pereceram no ataque de 11 de agosto do corrente a.nno, 
feito á villa ela Praia na ilha Terceira, em que a minha real armada tão digna
mente satisfez ao valor, fidelidade e disciplina que sempre a distinguiu, e que 
os soberanos meus augustos e gloriosos _progenitores lhe r econheceram em todas 
as occasiões para a necessaria defeza e dilatação d'esta monarchia o que muito 
me apraz r ecordar pela justa confiança que me merece : hei por bem: que as mães, 
viuvas e filh as elos officiaes ele marinha, officiaes marinheiros, marinheiros, gru
metes, pagens ou moços, mortos no dito ataque, e os que viessem a fallecer elU 

/ 
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co.nsequencia das fericlàs n 'elle 1'ecebidas, fiquem percebendo me'tade dos respe
cttvos vencimentos com que os mesmos eram contemplados; applicando-se no que 
toc~L ~o corpo ela brig'ada real da marinha o que tenho determinado ,para o meu 
exercito. . 

O conde de Basto, do conselho de est~tc1o 1 ministro e secretario de estado en
carregado do expediente dos neg·ocios da: mafinha e elo ultramar, assim o tenha 
entendido e faça executar. 'Palacio de Quehl.z, em 26 de setembro de 1829.= 
(Com a rttb?·icq ele el-1·ei no'sso senho7·.) 

Otllcio 

(N .0 143 rcscnado) 

. TI_l.~0_e ex.mo sr.-Tendo-me recebido antes de hontem o principe de Polig·nac, 
prtnClplel por lhe perguntar que resposta tinha ticlo do gabinete inglez relativa
:men~e ao reconhecimento de el-rei nosso senhor, resposta que elle me tinha pro
:mett~do communicar, e. ao que satisfez, dizendo-me que lorcl Aberdeen tinha com
Innn:cado ao encarregado de negocias de França, 'ainda que não de uma maneira 
0:ffic1al, parecer-lhe ainda conveniente esperar algum esclarecimento mais doBra
z:l, a fim de os negocias se arranjarem amigavelmente entre os dois paizes, Bra
ZLl e Portugal. 
. . Não será difficil fazer acreditar a v . ex.a o quanto me surprehendeu esta no

~tcta, e immediatamente disse ao principe o seguinte: «Ninguem póde duvidar do 
Interesse que têem todas as nações no reconhecimento de el-rei de Portugal. A 
Inglaterra interessa n'isso como as outras, mas o seu interesse é mais commercial 
d? que político. A Hespanha, p1;incipalmente, tem um interesse político mais directo 
neste reconhecimento, e as outras nações da Europa não deixam de o ter, ainda 
~t:e não tão político. A França, porém, tem dois interesses, o commercial e o po
l'ltlCo; tem, portanto, duas rasões, quando as outras nações têem uma sÓ' parare-
conhecer el-rei de Portugal. · 

«O commercio francez tem soffrido bastante com a falta cl'este reGonhecimento 
~epois da cond~cta de mr. Blanchet e ela fragata em Lisboa; ninguem cfuer em 

_ortug·al commm·cio .com os francezes; o meio, pois, ele remediar a este inconve-
nren.te é o ela França reconhecer o governo portuguez. . 

«Politicamente interessa á França mais elo que a ninguem em apressar e.ste re
Conhecimento: a França, que no seculo xvu, no tempo do cardeal Mazarin, de
fendeu tanto a indepenclencia de Portugal, não tinha então metade elas rasões para 
0 fazer; então, ainda quando a Hespanha ficasse retmicla a Portugal, nao poderia
a França temer uma invasão ; mas agora, se as ieléas revolucionarias se renovas
sem em Portugal e se repetissem em Hespanha, não temeria a França, com o foco 
q~te tem dentro em si, uma invasão cl'essas idéas ela península? 

"' «Eu creio, portanto, que se a Inglaterra quer clemorar-,se em reconhecer el-rei, 
nao eleve a França por isso obrar do mesmo modo; em interesses diversos as con
dl~ctas devem tambem ser diversas, e julgo que o príncipe, tendo uma. idéa per
felt~ ela causa de Portugal, deve pôr-se á testa d'este negocio, e obrigar, quando 
qlleira ir ele accorclo com a Inglaterra, a que o governo inglez reconheça sua ma-
gestacle quanto antes.>> . 

Tenho a maior satisfacão em dizer a v . ex. a que o príncipe concordou em tudo 
com ~ minha opinião, e ~e segn~·ou que o 'duque ele Laval, vindo de Vienna para 
Imbarxador ele LonclreB, sómente se demorava em P~tris poucos dias e lhe seriam 

, ~~aclas instrucções positivas para tratar este negocio, o qual não podia ser agora 
ao bem seguido por um encarregado ele negocias . 

t, O príncipe concluiu, dizenclo-me que reconhecia haverem muitos negocias en
tr.e Portugal e França, como as reclamações e outros que dependem, para serem 
rataclos, do reconhecimento ele sua mag!'lstacle. · 

Deve-se concluir d'este officio: primeiro, que o príncipe ele Polignac tem as 
rr:.elhores disposições a respeito de Portugal; seglmclo, que não deseja obrar se
nao ele accorclo com o o·overno ino·1ez. 

N"' 5 b b. ao sei com certeza o que leva este correio, mas }Jarece-me que o em arxa-
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dor de Hespanha em Londres tem obtido muito a favor ele el-rei nosso senhor; 
não me parece que possa estar longe o reconhecimento feito pela Hespanha. 

Deus guaTcle a v. ex. a. París, em 27 ele setembro ele 1829. - Ill.mo e ex. mo sr. 
visconde ele Santarem. = Conde dct Ponte. 

Officio 

(N. 0 144 reservado) 

n1.mo e ex. mo ~r.-Em continuação ao meu officio n. 0 143, datado de hontem, 
elevo participar a v. ex.a que fallei ao príncipe de Polignac na mudança ele mr. 
ele Blanchct, e me assegurou não se esquecer d'esse negocio. 

N'esse mesmo dia tive uma entrevista com o embaixador ele Austria, e tendo 
com elle a reserva necessaria sobre as nossas negociações pendentes com a Hes
panha e Inglaterra, unicamente lhe perguntei como olhava a nossa questão depois 
ela partida da senhora D . Maria da Gloria? A esta pergunta satisfez elle elo modo 
seguinte: . 

«0 negocio de Portugal deve decidir-se quanto antes, e creio te1·-se demorado 
unicamente pela necessidade que a Europa tinha de acabar ·os negocios do oriente i 
agora, que estes se acham concluídos, eleve naturalmente decicliT-se ' a questão ele 
Portugal.» 

N'este momento foi elle avisado ele que o pr.incipe o esperava, e acabou, por
tanto, a nossa conversação, e entrando o embaixador de Inglaterra passei a fallar
lhe no mesmo obj ecto . Depois de lhe ter repetido o que já por muitas vezes lhe 
tinha dito, 1·elativam'ente a não dever a Europa esperar por novas decisões do 
Brazil para o reconhecimento de el-rei, visto ter sido o imperador do Brazil quelll 
se tinha recusado ao meio proposto do casamento, mandando retirar sua augusta 
filha, ponclerei-lhe mais que os intexesses commerciaes ela Inglaterra perdialll 
muito com a falta de r elações políticas entre os dois paizes, e que seguramente 
não devia o governo inglez demorar-se em reconhecer el-rei de Portugal. _ 

O embaixador concordou com o que eu lhe ·dizia, e, passanclo ao assumpto elo 
casamento, me disse ter r ecebido uma carta ele Turim, em que lhe seguravam ter 
sua magestacle pedido <Í côrte ela Sardenha uma princeza em casamento, sendo 
encarregado d'essa missão Raclemak er. · 

V. ex.a sabe perfeitamente o quanto eu ignoro qual é a missão de Rademake1:; 
entretanto julguei clever r esponder· ao embaixador, para salvar o decoro ele el-re1, 
que sua magestacle, tendo respondido a. mr . cl'Acosta, e, portanto, á Hespanha e 
Inglaterra, que está disposto a recebm:-se com sua sobt·inha, e não tendo sua ma
gestaele, ao. momento da partida ele Raclemaker ele Lisboa, sabido ela saída de 
Lonch·es ele sua alteza a senhora D. Maria da Gloria e da desapprovação, portanto, 
do ' imperaclor do Brazil á negociação elo casamento, julgava eu poder compromet
ter a minha palavra, segurando que sua magestade não tinha encarregado empre
gado algum, ele similhante missão, e eram, portanto, falsas as noticias elas cart~s 
de Turim. E claro, portanto, que el-rei não teria tratado esse negocio quando ti
nha acceitaclo propostas, tendo por b.ase o casamento com sua sobrinha, a qual sua 
magestacle suppunha ainda na Europa. . 

O_ embaixador replicou, que . n.s cartas ele Turim o affirmavam, e eu tornei a 
r epetir-lhe que eram f!.tlsas taes noticias. Passei então a fazer-lhe reflexões sobre 
a ind~cencia com que o marq Llez de · Palm~lla e seus companheiros da r egenci_a 
exerCiam em Londres poderes ele um P"OVerno dando até Qrclens militares, e pedi
lhe houvesse de ponderar ao seu gove~no o q~anto ist0 era vergonhoso. T erminou 
a nossa conversação, perguntanclo-me lord Stuart se ainda havia navios de guerra; 
francez~s em Lisboa, e se os refugiados em França tinham sido dispersados, ao 
que satisfiz do modo que sabia. 

C? embai~ador ela Russia apenas teve 'tempo para me dize~· que a paz estava 
quas1 conchucla com. a Porta, tendo-se entr eo-aclo o sultão á discrição do imperador 
Nicolau. b · 

Saíndo do ministerio elos negocios. estrangeiros, clirigi-me a casa elo embaixad~r 
ele I-Icspanha, a quem çommuniquei o que tinha passaelo com o principe ele Poh-
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&"nac, e depois de combinarmos sobre o plano a seguir em conseq_uencia das dif
ficuldacles elo governo inglez, assentámos ser melhor o ele se exigir ao-menos q_ue 
Inglaterra e FJ·ança consentissem em ser a Hespanha a que quantó antes reco
nhecesse el-rei e trabalharmos debaixo d'esta decisão. Com effeito, uma vez que 
o governo hespanhol reconheça a sua magestade, não deixarão muitas nações de 
seguir o seu exemplo; Roma, Napoles, a Prussia, etc., serão talvez as primeiras, 
logo depois seguil:-se-hão outras; a França e Inglaterra, tendo a reconhecer um 
governo já reconhecido por outras, terão menos a receiar ela opposição nos seus 
respectivos pai;z;es, e. acabarão por seguir o exemplo ele todas as o.utras potencias . 

. Julgo dever cleprehencler -se de tudo q_uanto tenho exposto, que eni geral a 
0~mião da maior parte elos · gabinetes é a nosso favor, e que o reconhecimento 
feito pela Hespanha será para Portugal um negocio ela maior importancia política. 

Deus guarde a v. ex. a Pa.rís, 28 de setembro ele 1829 . - Ilt.mo e ex.mo sr. vis
conde ele Santarem. = Conde dct Ponte. 

Officio 

Til. mo e ex. mo sr.-Recebi o officio ele v. ex. a ele 29 ele julho, cujo conteúdo 
me anima consideravelmente, e me faz esperar com impaciencia pela chegada do 
seguinte paq_uete. 
. Vejo que sua magestacle o imperador se havia clignaclo ouvir com attenção e 
lllteresse as representações ·c1ue v. ex. a lhe fizera em virtude elas instrucções con
teúclas no meu officio de 6 ele jmlho; nem é possível imaginar que uma vez que 
0 augusto pae da senhora D . Maria li tome conhecimento elo verdadeiro estado 
das cousas em Portugal, da extensão elos sacrificios que os subditos fieis da dita 
s~nhora têem feito, e ela facilidade com que sua magestacle imperial pócle. reme
char os seus males e fornecer-lhes os meios de restaurar o throno ele sua augusta 
filha, não é ppssivel, digo, imaginar-se que cleixem ele ser otlviclos os nossos votos. 

Desde jêí peço a v. ex.a que em meu nome beije a augusta mão de sua ma
gestacle imperial pela generosa promessa que fez a v. ex.'\ ele que não haviam 
de faltar aos emigrados que se acham n'esse paiz os soccorros necessarios para 
a sua sustentação, promessa bem conforme ao seu animo bemfazejo, e que eleve
mos acceitar como garante ele beneficios futuros ainda mais efficazes, sobretudo 
-qnando chegar, como solicitadora a favor ele seus subditos desgraçados, ~ senhora 
D. Iliaria II, levauclo a noticia gloriosa da clefeza ela ilha Terceira, que resistirá 
sem chlVicla alguma a todas as forças do usurpaclor, uma vez que lhe não faltem 
com os indispensaveis ,subsiclios. 

A esse respeito elevo prevenir a v . ex. a da }JOssibilidacle ele que ahi appare
Çaln letras sacadas sobre o thesouro imperial por mim, conjmtctamente com os 
srs. marquez .de Valeuça e Guerreiro, se chegar o caso a tanto aperto que não se 
nos o:ffereça .outro meio algum senão esse para sustentar a ilha Terceira. Não re
correremos, porém, a tal expediente senão no ultimo apuro; mas é necessario que 
"·.ex:. a empregue todo o seu credito e efficacia para demonstrar a sua magestacle 
? llnperaclor, e aos seus ministros, que antes elo que passar pela maior e mais 
Ignominiosa desgraça para a nossa causa, qual seria a ele deixar perder IJOr falta 
ele alguns meios pecuniarios uma possessão, na qual se reconcentram todas as 
esperanças dos }JOrtLlgLlezes, estamos dispostos a recorrer aos ultimos <?xpeclientcs, 
e se~ exccpt1wr o elo risco ele exceder as faculdades q_ue sua magestacle imperial 
se cl1g·non conceder-nos. 
. O peior é que esse mesmo expediente talvez não produza vantagem imme

~l~ta, pois não haven~ negociantes que se arrisquem a adiantar-nos dinheiros so
le essas letras. 

A amisacle que v. ex. a grangeou do ex.1110 sr. Calmon, a que eu tive a forhma 
de dever-lhe cl.urante a sna ultima viagem a Lonclres, e o interesse qLle, segtmdo 
v. ex:.a mesmo me refere, esse habil e illustraclo ministro to)..na a favor ela causa 
~.a senhora D . Maria II, poderão porventtu·a contribuir para q_ue o goveTno impe
lutl reconhe~a a urgencia ela nossa situação, e se apresse a remeclial-a pelos meios 
legaes que já têem sido suggericlos; e queira v. ex. a representar-lhe que a somma 
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que nos foi deixada pelo marquez de Barbacena, devendo deduzir-se d'ella ~ 15:000 
esterlinas cl.e letras já acceitas, é totalmente inadequada para prover durante qua
tro mezes á manutenção ela ilha Terceira, e para tódas as outras clespezas inhe- · 
rentes á nossa situação. 

Por isso j{~ tentámos obter elos negociantes portugnezes alguns soccorros pe
cuniarios, porém sem grande esperança de que -isso produza quantia sufficiente 
para o caso actual. -

Participo a v . ex.a que vou partiT para París, onde me é necessario ir trat<tr 
pessoalmente elo embarque elos refugiados para a ilha Terc~ira; e isso me ob1·iga 
a deixar este officio feito antes elo dia ela partida elo paquete, pelo qual provavel
mente v. ex. a receberá communicações mais recentes d'esta .embaixacla. Na espe
rança de que a rainha, minha senhora, terá já chegado felizmel;l.te a essa capital, 
rogo a v. ex.a lhe beij e em meu nome a sua augusta mão . 

Deus guarde a v . ex.a Londres, 29 ele setembro ele 1829.-lll.mo e ex.mo s~·. 
conde ele Sabugal. =l.1ctrque·z _de Palmellct. 

Car-ta 

Senhor : - À cleclaração feitá pelo ministerio ü:ancez, ele não deixar embarcar 
em seus portos os emigraclos portugueze.s, sem a formal promessa ele que não irã6 
para a ilha Terceira, nem }Jara outro algum logar pertencente á coTôa portugueza, 
obrigou o marquez ele Palmella a partir immecliatmnente ·para Paris no dia 29 elo 
passado para empregar todos os meios possiveis, a fim de tirar d 'aquelle reino os 
fieis soldados elo regimento n.0 18, e mais praças ele pret que ali t.inham ido busca1' 
hospitalidade, os quaes nos são hoj e tanto mais necessarios, quanto mais se ap
proxiJ;rra a desejada epocha ele obrar activamente contra q governo uslu·paclor. Fe
lizmente recebemos hontem carta d'o marquez de Palmella, em que annuncia ter 
conseguido elo príncipe ele Polígnac o consentimento para a said?- elos solclaclos 
portuguezes com destino para Ostencle, e a promessa ele que o g·overno francez 
se não embaraçaria com qualquer novo destino que seguissem depois de tocar 
n'aquelle porto . Assim conseguimos o fim desejado, posto que com muito maior 
gasto de tempo e ele clinheiro, cousas ela maior importancia no estado em que llOS 

achfimos. Já se deram todas as proviclencias para o prompto embarql1e e l)artida 
d'aquelles soldados ; permitta a ~ivina Proviclencü~ que cheguem a salvamento. 

As noticias mais recentes que temos de Lisboa são ele 12 de setembro, no 
qual dia já ali tinham entrado as embarcações da expedição que atacou a ilha Ter
ceira, á excepção da nau D. João VZ:, que tinha ficado em S. Miguel para fazer 
alguns concertos mais indispen~aveis, e da fragata Pm·ola~ que ficou com. uron. 
corveta e um brigue continuando o bloqueio. O jubilo e contentamento que r ece
beram os portugnezes fieis com a vista dos estragos so:ffriclos pelas embarcações, · 
~ com a noticia ela cler~·ota que so:(freram as tropas no desembarque, só póde ser 
comparado com a raiva e consternação elos partidistas da usurpaçfio, e com os 
vfi.os esforços do governo para diminuir a impressão desfavoravel excitada em to
dos os animos. Todas as :noticias concordam em que tres ou quatro embarcações 
ele guerra que apparecessem na costa ele Portugal para facilitar o desembarque, 
e apoiar os movimentos e operações dws tropas emigradas, e fornecer aonde .con
viesse armas, pr0vimentos e munições, bastariam para mudar inteiramente a face 
dos negocias, e r estaurar o throno ela .rainha fidelissima, nossa senhora; infeliz-

. mente faltam as embarcações e os meios pecuniarios inclispensaveis para apro- . 
veitar tão hoa occasião; e só podemos fazer ardentes votos ao céu para que che
guem quanto a-ntes as providencias que solícitám0s ele vossa mru~restade sem as · 
qua,es toda,s as occasiões favoraveis que a sorte nos depara são oufu:as tantas occa
siões perdidas. 
· Vossa magestade imperial conhece o caracter elos }JOrtuguezes, os q_uae·s nã6 

são turbulentos, nem p~·opensos para insurreições; uma grande maioria permanece 
fiel á senhora D . lVlar1a. II e detesta o governo da usLlrpação; ma,s para se de
clararem abertamente é _necessario que vejam a rainha representada por mn go
verno legal installado publicamente, e que este governo se apresente com os meios 



783 

Êecessarios para se sustentar a si e para IJroteger os que a elle vierem-reunir-se. 
l1lquauto o governo legal estiver occulto, ou só apparecer com signaes visíveis 

~~ fraqueza e ele miseria, debalde será esperar que Portugal se declare, e cada 
/a que se lJassa n'esta indecisão, t,raz para o governo usurpador novas probabi
Iclacles de se consolidar, especialmente adaptando o systema de moderação, que 
os seus amigos lhe aconselham incessantemente. · 

18 
Deus guarde a· augusta pessoa de vossa magestade. Lonch·es, 6 de outubro de 

29 · = 111a?·qge:z de Valença =José Antonio Glte1Tei?·o. 

* 
Na data sup1·a passaram para o oratorio da cadeia civil do Porto clois conde

~n~c1os a pena ultima pela sentença ele 18 de setembro, João Henriques Ferreira 
· unlor e Clemente ele .Moraes Sarmento, agL1ardando ali os infe1izes mancebos 
~ despac_ho sobre seus recursos, embora quasi sem esperanças de lhes ser favo
ave!. E1s os definitivos 

Accordãos 

1." 

fl Accordam em relação os da alçada, etc. Que, sem embargo dos embargos 
d: 423, que vistos os autos e ap1Jensos não recebem, :fiqlle em seu vigor o accor

ao fl. 390; e paguem os embargantes as custas . 
.A. P?rto, 8 de outubro de 1l)28. =P., Botelho = Calhei?·os=Doutm· Alrneidct= 
lme~cla Vasconcellos = Seixas= Cctrvalho = 01·daz ___; Douto?' Ab1·elt. 

2.a 

Accordam em relação os da alçada, etc. Que, sem embargo elos segr\nclos 
d~lbargos fl.. 44!), que vistos os autos e appensos não recebem, subsista o ac'cor

ao fl . 390 e se dê á sua execução i e paguem os embargantes as custas . 
.A.l P?rto, 8 de outubro de 1829. . P., Botelho= CalheiTos = Dmtto1· Almeida= 

meulct Vasconcellos= Seixas = CctTvalho = 01·daz = Doutor Ab1·elt. 

. A. ex_ecução teve logar no dia 9, observando-se rigorosamente o vm·edicübm clps 
~~e~v~1s. juizes, repetindo-se, quer durante o transito, quer junto ao patíbulo, · 

tnsttssJmas scenas do costume em taes actos, e, para requinte da crueldade, 
fr· cabeça do mallograclo Clemente ele Moraes Sàrmento foi exposta ás turbas de-

onte das janellas da casa onde morava a sua desolada mãe! 

1. Os caclaveres, como acontecêra em maio com os de dez outras victimas elas 
c lssensões políticas, tiveram sepultura no AclTo elos JustiçaclosJ excepto os cra
~S~s, que o terrível tribunal mandou exhibir por diversas loca.Iidades i mas em 
d' 6, exactamente quando se completava o setimo anniversario do primeiro 

aquelles morticínios, a santa casa da misericorclia do Porto, acompanhada ele 
ntn:neroso corte)· o onde se viam muitos fLmccionarios, fez proceder ao desenter- .. 
rame ' l • ' · · · · l FI l'e n·Lo ctas. doze os~adas, e removeu-:as para a IgreJa prop.na, na rua c as i o-

s, s~ndo logo recolludas, com as caveuas de Manuel Joaqtum da Fonseca Lobo, 
~t?n1o Bernardo de Brito e Cunha, José Antonio de Oliveira Silva Bai'ros e José 
t .ana Martiniano da Fonseca (já entr"io no templo do pio estabelecimento) n'uma 
.llna, á esquÇlrda da porta lateral, em jazigo provisorio . Mais tarde, aos 18 ele 
·~~Uho ele 1878 i, realisou-se a ?eremonia da trasladação elas cin~as _para ~ov? mau
lU ll, expressamente constrmdo no · Prado do Repouso, cemüeno pnvativo da 

ésma santa càsa. 
". Qnasi toda a imprensa jornalística elo paiz consagrou alg·umas sentidas pala
rtas á memoria d'aquelles desventurados compatriotas, e teceu louvores aos mesa
bUs que na segllllcla cidade do reino tomaram similhante resolução. No Porto }JU
d' caram-se curiosos opusculos, um com o titulo Qs,supplicictdos na P1·aça Nova nos 
c z~s 7 d~ mrde e 9 de outub1·o ele 1829J onde se encontra o programma pa.ra a 
8 e~emoma funebre; outro com o de lJ![emo?·ia desc?·ipt·t:va da trasladação das os-
~G as dos do.ze ma1·ty1·es da pat?·ia do pateo da ignja da 1nise1·ic01·dia pw·a o sett 

1 p• 
'ora designado o dia 17, mas transferiu-se para este por causa da chuva. 

\ . 
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cernitM-io privativo no P 'rado do Repot~so em 18 deftmho ele 18781 a~tto de encm·1·a
mento e d'iscurso ?'ec·itaclo n' essa occasião pelo ex."'• S?'. cl1· . Alves da Veiga . 

No centro elo cemiterio publico de Aveiro existe tambem uma columna de 
marmore commemorando os lugubres factos, e ahi se lê o segninte epitaphio, com
posto por .José da Silva Mendes Leal : 

OS OSSOS AQUI 'l'EM, A ALMA NO El\1PYREO, 
SEIS JLLUS'r!mS VARÕES POR QUEl\I PREMENTE 
A LIDERDADE CHORA. ATIWZ DELIRIO 
N'ELLES PUNIU O ESFORÇO INDEPENDENTE, 
E HEROES OS PEZ COM AS PALMAS DO JIIARTYRIO. 
PIQUE A SUA LEMBRANÇA E'l'JmNAl\{ENTE 
NOS NOSSOS CORAÇÕES, NA PA'l'lUA. ffiS'l'ORIA: 
PAZ AOS SEUS ltES'l'OS, AOS SEUS NOMES GLORIA. 

Na face opposta gravou-se esta inscripção, bem comprehensi-vel para todos 
que têem noções da nossa historia contemporanea ou pelo menos leram os prece
dentes capitulos d' este tomo: 

7 DE M:.tUO DE 1820. 
FllANCISCO JIU.NlJEL GRAVI'l'O DA VEIGA E LinfA. 

JIIANUEL LUIZ NOGUEIRA. 
CLEMENTE DE :IIIELLO SOARES DE FREITAS. 
FRANCISCO SILVEIUO llfAGALJ:IÁ.ES SERRÀO. 

9 DE OU'l'ITJ3RO DE 1820. . 
CLEMENTE DE MORAES SAlu~IENTO. 

JOÃ'O HENIUQUES FERREIRA. 

É obvio que o tumulo encerra só a~ cabeças de seis elos ditos sup1)liciaclos: 
a do terceiro estivera na villa da Feira, e a do sexto em Albergaria a Velha. 



X 
O empl'C .~:; timo de 1823 : di spos ições gove rna.me ntacs , olli c i.os, memorial Llo sublli tos Ut·ita trui cos .pot•I Ml o t·es de apolicP.s, 

e outros clocumcntos soiJt·c esta. o pc ru.çiio tinu.n ce it•tt.. - l! .... e l'n n.ndo VU reso lve rece be r o concle da. l?igue ira ufl. qun..li · 
tlade de c.mbaixnào l' e rnin.ist1·o plc uillote ncia.rio de D. 'Mi g ue l ; ca.J•ta re g ia. acre ditando o d ito diplomata. - Abo no 
de so ldo ou prc t ús familias (,lo miLi t.:.1xcs n1orto::~ c p1·i si oneiJ·os no c01nbnte de 11 de agosto.- Locd Aberdecn mostra 
reluctaucin no recouhccimcn.to do irmão de D~ Petlro JV como · re i do Portugal.- Chega a. Li sboa o cavalh eiro de 
Acosta e 1\Ionton.logTc; s tu~ rece pção n'esta. c.ôrte a t itulo de re presentante do monarcha. hespa.nhol. - .A.nn.Jyse d:.t 
pôliticn. do g:J,.binete itJ,glez.-Po li gtuLc opp.õc duyida.s ás iust:],ncias dos abso lu tistas. - A rege nc ia constituc iona.l con
grnty.l q. -so, cspe rn.n <; osa no .auxilio cne~·g i co llo so be rano do Bt·azil. - lufonnações de Bruxellns, Paris e Lonclres. 
Uonnniss:io nomeada. e m Ang nL pM't:L propo t· me tlidas econom icas .- Soccorro p ecuniario a.os e m.i g J·a.dos.- Dis~:~o lve
se o bq.t~J.Ihiio proyisorio c1 1a.q,ucllQ.. y~dn.cle, passrLuclo para. u~ d (_3 posito, sob o cornmando do coronel José Antonio da 
S ilva ~rorres, que m niio tenha. sonr i~\O uos corpos. - Av iso pe rmittindo que certos o"ffici:tes de voluutarios realistn.:t 
])ertença.m tambem :t ordCl)~uçns,- ~senção tempol'fl.l'i:t. de direitos l).OS gemeras coJnestiveis im]>ortados na 'l'e rce irn.; 
louvores, em nome do D : ~lar ia II, ú trop a.- da. mesma. ilha:- ProvidC J) Ci:ts p e lo miuisterio da jus tiça. re lativn.mente 
a. desacatos c roubos sa.CI;il cgos; recompe nsas a. que m descobdr, appre4cudcr OJ.l processar os réus.- O mag istrado 
syntlicante cln. Irort:t rcm ctt.e covia. da s ua co rrespond.e ncia COI:Q o corregedor da comarca, cujo ·proced ime nto llte 
parece irregul artssim o, e pede qu e o dcmitt::un.- NoUvvel carta de Jlenry Gally Knight ao conde de A.bercle en.
Juizo cri t ico a res-peito de l)l g lat.eJTa.- Embaraços que o governo dos Pa.izes Daixos pm~ ~o .en}barqne ele emigra
dos port.uguezcs 1 e x i to sn.ti sfactorio.- I.Jorcl Heytesbnry c Ra.phae l da Crnz G-ue rre iro couferenc~e iam em S . Peters
burgo. - D espn.cho que o gab inete d e S:~ iut. -Ja.mes diri ge ao seu e ncarregado de n egoc ias na ctn·te de :Madrid sobre 
um grave ponto.- Sentença da alçada do Por.to, condemnanclo mni s ql)inzc )ibera.es a pena de morte e degredo per
p otuo.-0 con de ela P Qnte proscgue nas s uas notic ias diplomaticn.s.-S upprime -se um a.oJvorento ele reli g iosas 11a 

v ill :l. da. PJ;n.ia. reve t·te J~do as ren c1a~ para. os c.ofras t>\1-blicoJS:- Pio Vill concec).e andie ncia no marquez de Lavradio; 
p a. lav ras do p~pa..- Officios e instL·ucções do marque z ele Pahnella a diversas pessoas do partido da. joveu :r:a inbn. 

Na ~orrespond.encia dos marquezes de Palmella e de Rezende, viscoRde de 
Itabayaua e outros diplomatas allucle,se a um emprestimo portug-uez contrahido 
em Londres durante o r einado ele D. João VI, sendo parte das pr!'lstações de amor
tisação e juros, que desde 1825 ficaram a cargo do BrtJ.zil, entregues a quem 
dirig ia os negocios político-administrativos em nome da rainha D. Maria II e ap
plicaclas a elespezas impreteríveis ela causa liberal; mas esses diplomatas nada 
ésclayecem sobre a origem ela opemção :fiuancei.1•a, clausulas elo contrato ê mais 
di.sposições officiaes, elementos inclisperisaveis para avaliarmos se é justo ou infnn
cla·do q~+anto dizem os snbcli.tos britannicos, portadores ele apolices, no mE)morial 
que apresentaram ao lorcl maior, e suscitou longo debate, como declara o vis
conde de Asseca em princípios de outubro, quando remette copias d'aquelle pro
cesso, adiante transcri}Jto, e que suppomos potlCO conhecido, carecendo, portanto, 
pPececlel-o ele breves palavras. 

As circumstancias ela fazencla publica ele Po1•tugal, embaraçosas desde muitos 
armos, aggravm•am-se com a mudança ele regimen político em 1823, e quatro me
ze.s depois elo :rp.oi).archa r eassumir o poclm• absoluto foi necessario que se aucto
l•isasse o pyesidente do erario a contratar E;m. Lisboa, ou outra qualquer praça ela 
Eu1'opa, um emprestimo até á quantia ele 20.000:000 cruzados. O decreto t em a 
data de 25 ele setembro, a transacção e:ffeituou-se a 27 elo mesm.o mez 1 e el-rei 
sanccionou-a por carta ele 9 elo immecliato, providenciando ainda r elativamente á 
fórma do pagamento em 11 e 15 ele dezembro . 

Os plenipotenciarios que assignaram o tratado de paz e alliança entre as na
ções portugueza e brazileira1 feito no Rio ele Janeiro, convieram ao mesmo tempo 
n'outro accorclo de inter esse reciproco, cuja interpretação proCLnzÍu co:qflictos, se
gundo co:qsta ele varios impressos, e nomeadamente ela Hi{;tm·iq, da gtte?'Ta civil. 

((Pela convenção de 28 ele agosto ele 1825 (cliz o sr. Luz Soriano) o Brazil 
~brigára-se a pagaF annualmente ao governo portngue2; a SOD.J.IDa de 1.400:000 
hbras esterlinas, a~ qufl.es se entregavam regularmente em Loneh:es ao embaixa
dor portuguez, o que o visconde ele Itaba.yana, ministl•o do Brazíl n 'aquella capi
tal, fez sempre· até ao fim ele 1827 inclusive . Entendendo (verificada que foi a 
usurpação ele D . Miguel) que não poclia ter como legitimo o seu .governo, nem o 
seu agente em Londres, mas só o marquez ele P almella, representante legitimo 

50 
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de D. Pedro IV, de quem tinha já recebido as crcclenciaes ele embaixacloi·; a este 
continuou, portanto, a entregar a referida somma, que o marquez applicou á sus
tentação dos emigrados, deixando, portanto, éle pagar-se o juro do emprestimo 
portnguez acima mencionado. As noticias d'estes factos, chegando ao Brazil7 cau
sa:;_·am em toclo.s geral espanto . D . Pedro mostrou-se irritaclissimo contra o go
verno britap.nico7 accusanclo-o de faltar á fé elos sens compromissos. A opposição 
das côrtes censmou fortemente o governo e o visconde ele ltabayana por despender 
dinheiros elo Brazil ?om questões e pessoas estrangeiras. A Atwomflttm·ine_nse publi
cou um notavel artigo, que causou consideravel impressão no publico1 e que rema
tava pelo seguinte modo : «Quem auctorisaria este diplomata a suspender o clivi
«clendo ele um emprestimo a que a nação estava obrigada? Com que auctoridade os 
a nossos agentes diplomaticos esquiparam embarcações para a Terceira com armas1 

«mtmições e dinheiro 1 expondo o novo pavilhão a um insulto ele Inglaterra ? E, 
<<mais que tudo, como se podia annunciar que o Brazil era o destino elas tropas, 
<<quando pela constituição é uma das attribuições exclusivas da assembléa ge
«ral o · 1,1-egar a entrada no imperio ele tropas estrangeiras? Suppõem os nossos 
«funccionarios que tambem 1)odem usurpar o poder legislativo? Se a constituição 
mão fosse um nome vão1 o ministerio seria ele certo o responsavel. por todas es
<<tas violencias e dissipações elos dinheiros publicos '' . O proprio governo inglez 
tambem se resentiu elo procedimento do visconde ele Itabayana., e contra elle re
clamou ao governo elo Brazil por meio ele lorcl Strangforcl, quando .em commissão 
cliplomatica o mandou ao Rio ele J aneiro1 sendo com e:ffeito demitticlo o sobredito 
visconde1 reputando-se o seu procedimento como opposto ás suas instrucções e por 
compromettedor para com o proprio D. Pedro. )) 

A leitura ela respectiva legislação resolverá qualquer duvida sobre as estipu
lações do emprestimo 1. 

t ccSenclo-me presente que os rendimentos que entram no meu real erario não são sufficieJJ
tes para supp1·ir as suas actuacs despezas, e que por consequencia se não pócle por aqn!'Jlle meio 
occorrer ao pagamento do que se está devendo a todas as classes elo estado, c continuar a pa
gar-se com a regularidade necessaria, sem que se recorra a meios extraordinarios : sou servido 
auctorisar ao conde ela Povoa, elo meu conse lho ele estado, ministro e secretario ele estado dos 
negocias da fazenda, presidente do dito meu real erario, para que possa contratar e rcalisar um 
emprestimo em Lisboa com nacionacs ou estrangcÍ!ros, ou em qualquer praça da Europa, até 
á quantia de 20.000:000 cruzados, convencionando as epochas ela sua amortisação e dos seus 
juros e clespezas, e fixa1· as rendas do estado e hypotbecas que forem necessarias para scgu
mnça elo mesmo emprestimo, pois tuclo o que, para eti'eito ela sua rcalisação, "houver ele prati
car no meu real nome, o haverei por valioso, por conftar ele seus conhecimentos, e nas repetidas 
provas que ell e me tem dado elo seu zêlo pelo meu r eal serviço, que tudo fará com acerto n 'este 
importante objecto, de que tanta tltilidade resulta ao bem da nação. 

•Ü mesmo conde ela Povoa o tenha assim entendido e execute. Palacio da Bemposta, em 25 
de setembro de 1823. = (Corn a rubrica de suct ma,c;estacle)» 

ccD. João, por graça ele Deus, rei elo reino unido ele Portugal, Brazil e Algarves, d'aquem c 
cl'alem mar, em Africa senhor ele Guiné, e da conquista, navegação e commercio. da Ethiopia, 
Arabia, Pereia e da IncHa, etc. Declarro e faço saber por esta minha presente e geral obrigação 
pal·a mim, meus herdeiros e successores, a todos a quem possa competir, que, com o fim de pro
videueiar sobre a divida atrazada, emquanto se procede ao melhoramento elas finanças d'este 
reino, tenho r esolvido contratar um emprestimo ele 1.500:000 libras esterlinas em Lonch·es, o 
qual, achando-se ajustado, t em sido negociado em meu nome c por minha conta com a casa ele 
B. A. Goldschmiclt & C.•, ela dita cidade, que põe a importancia tl'este emprestimo á disposi
ção elo meu real m·ario, segundo a convenção feita no dia 27 de setembro do corrente anno com 
o conde da Povoa, €lo meu conselho ele estado, ministro e secretario de estado dos negocias ela 
fazenda e presidente elo meu r eal m·ario, e por mim sanccionada. 

ccDeclaro pela. presente obrigação ter recebido o valor elo dito 1.500:000 libras esterlinas, · 
segundo o ajuste celebrado, e encarrego e auctoriso o meu ministro elos negocias da fazencht 
para crear e emittir a im,portancia do referido emprestimo de 1.500:000 libras em ob1·igações 
especiaes ou apolíces pagaveis aos portadllres, referendadas pelo meu ministro residente em 
Londres, pelos contratadores B. A. Golclschmiclt & C.• e pelo meu agent~ ou agentes na mesma ci 
dade; a saber : · 

A - 1 a 3:750, 3:750 obrigações ele ;1,\ 100 cada uma ;1,\ 375:000 
B -1 a 1:500, 1:500 ditas ele f. 250 d1to ... . . . .... ;1,\ 375:000 
C -1 a 750, 750 ditas ele f. 500 dito .... . ... . ..... ;1,\ 375:000 
D -1 a 375, 375 ditas ele X. 1:000 dito ...... . ...• . ;1,\ 375:000 

com as ordens para .o seu clivielenclo annual ou semestral por trinta annos. 
«Por esta obrigação declaro, em meu nome e de meus herdeiros e successores, que me re

conheço devedor !L todas as pessoas interessadas no presente emprestimo de 1.500:000 libras 
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Officio 

(N.0 ·I 'I 0, rcscnu il u) 

I ll. n'!o e ex. mo sr .-Sobre o importante negocio do cmpresti mo portuguez, hoje 
a cargo do Brazil , em virtude da convenção addicional ao ti·atacla ela iudepenclen
cia cl'aGJ.uelle imperio, tenho ·a acrescentar a v. ex.,", alem elo que anteriormente 
hei referido, que, reflcctinclo-se maduramente nas circumstancias elo negocio, e 
gravíssimas clifficuldades que apr esentava, pela opposição elo partido liberal, o en
caminhai-o a uma prompta solução, e cons iderando-se, como unico meio par a i sso 
a intervenção do governo britannico, como medianeiro que. foi nas transacções de 
que resultou trespassar-se ao B razil a obrigação cl'aquelle emprestin101 resolveu-se
para isso o expediente que melhor pareceu. 

Escolheu-se o apr esentar ao governo inglez uma representação, assignada por 
tun bom numero dos mais interessados no ernpres~imo, em que se expozessem os 
motivos que induzem os supplicantes a pedir a protecção cl'este governo, nas suas 
reclamações para eom o Brazil. Redigiu-se, pois, não só a bem ftmdacla represen
tação, ou memorial, de c1ue envio um exem}Jlar a v . ex. a, mas deduziram-se e apre
sentaram-se em separado os fundamentos em que principalmente se apoia. 

Faltava o colligir um bom corpo ele assig·Llaturas elos capitalistas, e u'isto, como 
em toclo 'o r esto, novas e grancles d ifficulclacles h ouve, pelas int rigas e opposição 
do partido que busca por todos os modos o nosso embaraço, carecenclo-se de m u i 
activ::t.s agencias e esforço pam supperal-os . 

Consegtúu-se finalmente até q ue o lorcl maior ela cidade escrevesse a lOTd Aber
deen a car ta de que tambem transmitto copia a v . ex. a, pedindo-lhe liDJa arudiencia 
para, juntamente com uma cleputaçã? dos interessados, l he ap r.esentarem o memo-

csterlíaas pela impor tancia expressada em cada apolice, e me obrigo a satisfazer pontualmeT,J.te 
o paga.mento do principal e juros ele cuda uma, d'estas apolices segundo o seu valor. 
· «Prometto que o juro d'este emprestimo de 1.500 :000 libnts esterlinas ha de ser pago em 
Londres, a ra.são de 5 por cento ao anno, desde o l,o de dezembro elo presente anuo, em paga
mentos feitos aos semestres, a começar no l,o ele junho elo anno proximo futuro e a continuar 
succassivamente nos 1.•• ele elezembro e de junho de cada anuo subsequente, livre de toda 
a dos peza para os portadores que apresentarem os títulos elos dividendos nos seus vencimentos. 

«Prometto outros im, por mim e meus herdeiros e successores, que o reembolso do .capital 
d,'este emprcstimo se eft'ectuará de mo'do que a sua total importancia venha a ser paga no j)e
noclo ele trinta annos, a contar elo 1.0 de dezembro de 1823. Para este fim me obrigo a cOJnp1:ar, 
_por v ia dos contrataclores e elo meu agente em Londres, apolices na import11ncia ele 25 :000 
libras esterlinas, a qual compra se etfectuará de seis em seis mezes n::t epoch !L mais proxima 
que possível for ao vencimento elos dividendos. No caso de que o valor elas a}Jolices esteja 
acima. do par, t irar-se-hão sortes em Londres, dois mezcs antes elo pagamento, na }Jresença elo 
111eu ministro ::tli residente, elos contratadores e (lo mett agente ou agentes, e o resultado serA 
immediatamcnte publicado na Gazeta para conhecimento dos interessados, declarando quaes 
são as aiJolices qtle serão remidas pela somma que devo e sou obrigado. a pagar. 

«As pessoas que tiverem as sobreditas apolices deverão receber, n'este caso, o pagamento 
ao par. Reservo }Jal'a mim e }JUra meus herdeiros e successores o direito ele augmentar ou não o 
fundo de amortisaçào e de pocler remir elo capital uma quantia maior elo que aquella que acima 
se acha est~pulacla, e até o ele poder pagar a totalidade do emprestirno ao par sem que por 
par te elos possuidores se me possa oppor nenhuma olJjecção. Para segllr::tJ1ya e amortisação 
d'(lste emprestimo, e para pagamento de seus j nros, hypotheco especialmente pelo presente a 
todos os credores, em meu nome e ele meus herdeiros e successores á corôa, todo o rendimento 
9ue me · provém elo contrato. do tabaco e saboarias, cu,io' produCto mmual ba muitos annos tem 
Importado, e ~1s vezes excecliclo, á somma ele 300:000 lib1·as esterlinas. A somma necessaria em 
cada semestre pa,ra o }Jagamento do pl'inci pal e ,im·os el'este emprestimo deverá separar-se da 
roncla acima mencionada pam o unico :fim ele sàtisfazer as obrigações contrahiclas peia presente. 

«Para cumprimento do que se acaba de especificar obrigo-me, em meu nome e ele meus her
deiros e successorcs á co1·ôa, a que tanto os actuaes como os futuros contratadores elo . tabaco e 
saboarias, nos meus domtuios, deverão reservar até á total extincçi'io cl'este emprestimo, nos pa
~amentos que t iverem de fazer ao meu real ·erario em virtude elo seu contrato, a somma que 
for necessm:iu, para os j uros e amortisação cl'este emprestimo, e a que ser ão im:mecliatamente 
tomadas pelo conde da Povoa, meu ministro e secretario ele estado elos negocios da ±:'lzenda e 
pre~ideute do meu real 01·ario, as medidas necessarias para qtte as quantias precisas sejam de
posttaclas no banco de Ingbterra em nome ele B . A. Golclschmidt & C.• e elo meu agente ou 
agentes, um mez antes do vencimento dos ~liviclendos . Empenho, otltrosim, e bypotbeco como 
segurança o. proclueto que me provém ela deClma sobre os vreclios rusticos e m·banos, que monta 
Pouco mais ou menos por anno na quantia ele 200:000 libms estedinas, e mais hypotbeco coll e
ctivamente todos os outros rendimentos dos meus estados para o exacto cmnprimento cl'estn. 
obrigação. As certidões cl'cstcs rendimentos deverão ser annexadas ao contrato por mim ratifi-
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r ial assignado, como cliss·e. Lorcl Aberdeen r espondeu que ámanhlitl. 0 de outubro 
receberia .o lord maior e a deputação . 

Para chegar o negoc.io a este estado, e vencer os muitos e grandes obstaculos 
que tinha, concorreu prin:cipalmente mr. Walton, o mesmo que tem victoriosa
mcnte escripto em clefeza dos direitos ele el-rei nosso senhor; elle foi quem redi.
giu os necessarios e bem ordenados papeis, e empregou em tudo isto o mais activo 
zêlo e cliligencia, faz endo-se por ahi novamente credor á benevolencia de sua m.a
gestade, cuja generosidade, de certo, não deL.'Cará sem recompensa os seus ser
viços. 

Deus gna,rde a v . ex. a Londres, 30 de setembro ele 1829.-IJl.mo e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. =Visconde ele Assecct. 

O:tlicio· 

(N.0 H 1, reservado) 

.111.mo e ex.mo sr.-Tenho a honra de remetter a v . ex .a a relação do que se 
passou na audiencia que deu lorcl Abercleen ao lord maior e á deputação que, com 
este, foi apresentar ao ministro a representação elos interessados no ·emprestimo 
portuguez a cargo do Brazil. D'ella verá v. ex.a o bom resultado que nos pro
mette aquelle expecliente tomado pelos ditos interessado s, o qual, me parece, ele
verá conduzir a um breve e final arranjo d'aquelle clifficultoso negocio, segLmdo 
a justiça e interesses da corôa e da nação portugueza . 

O bom estado em que este assumpto se acha hoje posto, pareceria impossível 
ainda ha poucas semanas, considerando a resistencia do geral ela opinião contra 
nós, e a tenção premeditada elo espírito ele partido, que dominanclo em geral ao 

cado, e os titulas de hypotbeca depositados juntamente com esta ob1·igação no banco de Ingla
terra debaixo dos sellos elo mett ministro residente em Londres, de B. A. Goldschmiclt & C.", 
elo meu agente ou a~entes e ele um notaria publico. . 

uNa remissão cl'este emprestimo eleve adaptar-se o plano seguinte: As apolices que se fo
rem resgatando em cada semestre deverão ser inutilisadas em presença ·do meu ministro em 
Lonch·es, do 1neu agente ou agentes, de B. A. Goldschmiclt & C.• e de um notario publico, cor
tando-se ao meio. Uma ametade deverá se1· remettida ao meu real erario e a outra deverá. 
ficar depositada no banco de Inglaterra, com esta minha obrigação e com os títulos ele hypo
tll{!ca, até que tenha .sido remido todo o emprestimo. 

•Declaro por mim, meus herdeiros e Sttccessores, que a presente obrigação será inviolavel, 
sem que a affecte de fórma alguma qualquer mudança política ou circumstancia de qualquer 
natureza qtte seja, e que será igualmente reputada sag:racla em tempo ele paz ou de g11ena en
tre Portugal e. qualquer outro paiz na Europa ou fóra d'ella; e por esta me obrigo, em meu 
nome e ele meus herdeiros e suceessores, pelo modo mais solemne, ao inteiro e fiel cumprimento 
de todas as precedentes promessas. E mais declaro que uunca me valerei, nem meus herdeiros 
on succcssores, em jnizo ou fóra d'elle, de excepção alguma, allegação, privilegio de fôro ou de 
qualquer outro direit.o, para obstar ao seu comllleto desempenho, porque a tudo formal e deli
beradamente renuncio, pois que minha real vontade é que esta minha obrigação tenha o seu 
pleno e devido effeito, sem embargo ele quaesquer leis, decretos e opiniões em contrario, que ~L 
todos revogo para este fim, como se ele cada uma fizesse especifica e declarada menção. 

"Em firmeza do qtw assigno a presente geral obl'igação do meu proprio punho, e a mando 
sellar com o sêllo grande das minhas armas e referendar pelo meu m~nistro da fazenda e pelos· 
outros ministros elo meu gabinete, e. ordeno que passe pela chancellaria e se remetta ao real 
archiYo da Torre elo 'rombo uma copia authentica el'esta minha obrigação e carta ele lei. · 

«Feita no palacio de Mafra, em 9 •de outttbro de 1823. = Er,-REr, com guarda.= Conde clct 
Povoa= Conde de Sttbser1·a =J'oaq~tim Pedro Gomes de Olivei1·a, ministro do reino = Manuel 
Ma1·inho. Falcão de Cast1·o, ministro da justiça = llfarq1tcz de Palmella, ministl'o dos negocias 
estrangC!ros.» 

«Tendo pela minha carta de obrigação geral, datada em 9 ele outubro r1o corrente anuo con
firmado o emprestimo ele 1.500:000 libras esterlinas com a casa de B. A. Goldschmidt & C.", de 
Londres, e tendo n ella declarado que, tanto os actuaes como os futuros contratadores do ta
baco. e saboarias nos meus do1;ninios deverão reservar até á total extincção do mesmo em· 
presttmo, nos pagamentos qae ttverem a fazer ao meu real erario em virtude elo seu contrato, 
a. som ma que for necessaria para juros e ~mo.rtisay~o elo referido ~mprestimo; e querendo con
tmuar a dar toda ~ certeza, segt~rança e . mvwlabthdade ao pagamento da amor tis ação e juros 
<:~o mesmo e~prest1mo, estabelectdo. na chta cla_u,sula, sou servido ordenar que, tanto as quan
ttas em que tmpor~arem as 25:000 hbras est~rlmas em cada semestre para a amortisação, como 
o que for necessano para o pagamento. dos JUl:OS do primeiro semestre, e que os actuaes e fu
turos contratadores do tabaco e saboanas deviam reservar, na fórma acima estipulada llara os 
mencionados pagamentos, sejam por elles entregues ·no banco de Lisboa, com declamção de 
ficarem á disposição elo presic~entc do meu real erario, que ora o é e de fnturo o for, para com 
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c_ommercio, se preva1ecia, para nos embaraçar dos pretextos que aquelle empres
trmo lhe fornecia. O vencer, pois, tantas resistencias e contrastar tantos obstacu
los, carecia de uma despeza e arte particular, e até de n.ão pequena corag·em, em 
um paiz ,onde a corrente da opinião raras vezes é contrariada; rasão por que de 
novo recornmendo a v. ex.a para apresentai-os á generosa consideração de el-rei 
nosso senhor, os assignalados serviços de mr. Walton, a qttem compete quasi todo 
o merecimento das boas circumstancias em que o negocio actualmente existe. 

Deus guarde a v. ex.a Lonch·es, 7 ele outubro ele 1829.-In.mo e ex,rno sr. vis
conde ele San.tarem. = Visconde de Asseca. 

Docu~nentos· a que se r e:f'erem os officios supra 

Carta 

Ex. mo sr.-Tendo sido redigido e respeitosamente assignado um memorial dos 
portadores b1·itannicos ele obrigações portuguezas, com o fim de peclir a v . ex . a 

P.ara interferir em seu úwor, com o fim por elles indicado, e tendo eu sido soli
citado para ser o portador, sendo acompanhado por todos os cavalheiros escolhi
dos para esse fim, aproveito respeitosamente esta occasião para pedir a v. ex.a 
o obsequio de me esclarecer sobre o assumpto, indicando a occas.ião em qu,e será 
conveniente receber-nos. 

A difficulclade dos r equerentes é de certo grande e especial a sua situaçãe>, 
l~elo que r espeita ao gov8Jrno çle sua mag-estacle. A segLtrança que com grande sa
tisfação elles originalmente tinham, foi pela operação ela convenção de 29 de 
agosto ele 1825, concluída entre Portugal e B1mzil pela agencia de s1r· Charles 
~tuart com o duplo caracter ele plenipotenciario. britannico e· portuguez, transfe-. 
rrda para o Brazil, cujo governo assumiu a divida, e desde 0 1.0 de junhe de 182'6 

ellas seguir o que se acha estabelecido a este r espeito na referida minha carta .de obrigação 
geral, devenclo o mesmo presidente elo meu real erario designar-lhe as quantias que nos se
mestres segtüntes elevem entregar para o pagamento elos jm·os, assim como as epocbas em que 
as devei:n verificar. E sou, outrosim, servido que as quantias que na clita conformidade forem 
entregues pelos respectivos contratadores do tabaco, lhes sej am abonadas no sobredito real 
erario no preço do sea contrato, á vista elos clocum.entos que mostrem a verificação das, compe
tentes entregas. 
. ..o conde da Povoa, elo meu conselho ele estado, ministro e secretario ele estado dos nego

Cios ela fazenda e presidente do meu real erario, o tenha assim entencliclo e faça execu~m:, ex
pedindo copias d'este decreto ás repartições e pessoas a quem tocar o seu conhecimento e exe
cução. Palacio ela Bemposta, em 11 de dezembro de 1823.=(0om a 1·ub?"ica de stGa magestade.)»· 
. «'Tendo hypotbecaelo os rendimentos do contrato do tabaco e o dfL decima dos predios rus -

tlcos e urbanos ao pagamento do emprestimo contratado com fL casa ele B. A. Goldsch.midt & C.•, 
ele Londres, pela quantia de 1.500:000 libras esterlinas, e seus respectivos juros, na fórma esti 
l?Uiacla na minha carta de lei de 9 de outnbro do corrente anuo; e qnerendo dartitulos qn~ con
firmem as ditas hyJ.JOthecas, hei por bem dedarar qne as certidões ju.ntas dos referidos rendi- . 
meu tos, passadas e assignadas por José Lopes de Oliveira, ajudante elo escrivão da mesa elo 
real erario, auctorisado parfL esse effeito pelo conde da Povoa, do men conselho e do- de estado, 
lniuistro e secretario de estado dos negocias ela fazenda e presidente do mesmo real erario, sir
vam de titulas de hypotheca dos mencionados rendimentos. E hei outrosim pm· betu ordenar 
que o indicado coude da Povoa faça r emetter para Lonclxes este decreto, a fim ele ser unido á 
sobredita carta de lei, fazendo tambem extrahir copias authenticas d'elle pa1·a serem remetti
das aonde competir, para sua devida intelligencia e execução do que por elle fica determinado. 

rcPalacio da Bem posta, em 15 de dezembro de 1823. =(Com a ntbrica de sua magestade)•> 
. «D. Joã.o, por graça de Deus, imperador elo Brazil e rei de Portugal e dos Algarves, 
cl'aquem e d'alern mar, em Africa senhor de Guiné, e da conquista, navegação e commercio da 
Ethtopia, Arabia, Persia e da Inclia, etc. Faço saber aos que a presente carta de confu·mação 
e ~·atificação virem, qHe em 29 de agosto do corrente anuo se concluiu e assignou na cidade do 
Rto de J aneiro, entre mim e o serenissimo príncipe D. Pech·o, imperador elo Brazil, metl sobre 
todos muito amado e }Jrezado filho, pelos respectivos plenipotenci?J.·ios, munidos de competen
tes poderes, uma convenção para o ajuste das r eclamações' publicas elos governos ele Portugal 
e Braúl reciprocamente, ela qual convenção o t eor é o seguinte : 

"Em nome da santíssima e indivisi;vel 'l'rind~~de.-Haver).do -se estabelecido no artigo 9.o do 
t~ataclo ele paz e alliança, firmado na data d 'esta, entre Portugal e o Brazil, que as reclama
Çue~ publicas de qm a outro governo seriam reciprocamente r ecebidas e decididas, ou ~om a 
resttttlic;ão dos objectos reclamados, ou com uma inclemnisação equivalente, convindo-se em q11e, 
lJ.ara o ajuste d'ellas, ambas as altas partes contJ·atantes fariam uma convenção directa e e~pe
Cla] i e considerando-se depois ser o melhor meio de terminar esta questão o fixar·s.e e UJUS· 

tat··s~ desde logo em uma quantia certa, ficando extincto todo o direito para as 1·ec1procas e 
ltlt~nores r.::clamações de amlJos os governos : os abaixo assignados, sir Cbarles Stuart, co~1se
he1ro privado de sua magestacle britannica, grnn-cruz ela ordem da 'Torre e Esl111.cla, pkmp0-
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até o dia 1.0 ele 1828 os seurJ agentes em Lonh·es pontualmente forneceram o 
dinheiro necessario para os cliviclenclos c fnnclo de amm:tisação; mas, o paga
mento foi então inesperadamente suspenso,. e assim tem desde então continuado, 
não se tendo dado n'este interva1lo qualquer explicação sobre o assumpto, não ob
stante se poder adcluzir com satisfactoria eviclencia que as côrt'es brazileiras têem 
cle~Jcle então votado as prestações periodieas exigidas por l ei, que nunea f01·am 
r emettidas aos portador es, <;JUe pelo eontra.rio têem fieaclo clm·ante todo este tempo 
u'um estado de penosa duvida e perplexidade. 

Considerando este um caso digno de toda a consideração, não h esitei em pres
tar o meu fraco serviço aos meus opprimidos concidadãos, submettendo o seu me
morial ~ v. ex.a, considerando parte elo meu dever publico ser o orgão junto ~o 
ministro ele sua magestacle, a cuja r epartiçao pertence especialmente este negomo, 
c, junto com elles, tomo a liberdade ele reiteTar o pedido que se acaba ele fazer. 

· Tenho a honra ele me assignar ele v . ex." o m·eaclo mais cleclicaclo e obediente. 
Mansion House, setembro ele 1829.-Para s . ex. • o conde ele Abercleen. 

Memorial 

No mez de outubro ele 1823, o governo ele Portugal contrahiu com os srs. B. 
A. Golclschmiclt & c. a, ele Londres, um emprestimo de f, 1.600:000, ao juro ele 87 
por cento, vencendo o juro ele 5 por cento . Até ao 1. 0 ele clezemb1·o ele 1825, o dito 
governo ele PortL1gal escrupulosa e honestamente cumpl'Ül as suas obrigações para 
com os portadores, pelo pag·amento dos seus jttros, e pelo resgate proporcional do 
empr estimo, como fôra estipulaclo no contrato. 

A 29 ele agosto ele 1825 foi negociado um tratado com Portugal, sob a me
diação ele sua magestacle britannica, sendo agente sir Charles Stuart, com o :fim 

tenciario de sua magestade fidelíssima el-r ei de Port~gal e Algarves; o il1.'"0 e ex."'" Luiz Jos6 
ele Carvalho e . .Mello, elo conselho de estado, clignitario da imperial 01·dem do Cruzeiro, commcn
daclor elas ordens de Christo e da Conceição, e ministro e secretal'io de estado dos negocias es
trangeir.os ; o ill."'" e ex."' 0 barão de Santo Amaro, grande do impcrio, do conselho dé estado, 
gentil-homem da. imperial camara, dignitario da imperial ordem do Cru;~:eiro e commeJJdadol· 
elas ordens ele Christo e da Torre e Espada; e o ill .'"0 e ex."'" Francisco Villela Barbosa, elo 
conselho ele estado, gran-cruz da imperial orçlcm elo Cruzeiro, cavalleiro da 01·clem de Christo, 
coronel do imperial corpo de engenheiros, ministro e secretario de estado dos negocias da m~
rinha e inspector geral ela marinha, plenipotenciaríos de smi. .magcstade o impemdor do Brazll, 
debaixo da mediação ele sua magestaele britannica, convieram, em virtude dos seus plenos po-
deres respectivos, em os artigos seguintes : . 

"Artigo 1.• Sua magestade imperial convem, á vista das reclamações apresentadas de go
verno a govemo, em dar ao de Portugal a somma de 2.000:000 libras esterlinas, ficando coll'l 
esta somma extiuetas ele ambas as partes todas e quaesqner outras reclamações, assim corno 
todo o direito a indemnisaçõcs cl'esta natm·eza. · 

·ccArt. 2.o Para o pagamento d'esta qnaptia toma sua magestade imperial sobre o thesotuo 
do Brazil o emprestimo que Portugal tem contrahiclo em Lonch·es no mez de outubro de 1823, 
P,agando o restante para perfazer os sobreditos 2•.000:000 esterlinos, no praso de um anuo n 
quarteis, depois da ratificação e p~1blicaçã.o ela presente convenção. 

,«.AJ:t. 3.o Ficam exceptuadas da regra estabelecida no artigo 1.0 d'esta convenção ns re
clamações reciprocas sobre transporte de tropas e despezas feitas com as mesmas tropas. Pa.ra 
liquidação d'estas reclamações haverá uma commissão mixta, formada e regulada pela mesma 
maneira que se acha estabelecida no artigo 8.0 do tratado de que acima se faz menção. 
. «Art. 4.~ A presente convenção será ratifi.mtda, e a mutua troca das ratificações se fará na 

Cidade de L1sboa dentro do espaço de cinco mczes, ou mais breve, se for }JOSsivel. . 
uEm testemunho do que, nós abaixo assignados, plcnipotenciarios de sua magestacle el-re1 

ele Portugal e Algarves e de sua ma..,.estade o imperador do Brazi l em virtude elos nossos res-
t . l O I l ' 

pec 1vos P enos poderes, assigu{unos a; presente convenção e lhe fizemos pô1· os sellos elas nos
sas armas. 

<•Feita na cid~de do R.io de Janeiro, aos 29 dias ·do mez de agosto ele 1825.= (L. S.) CfzaJ·
lPs Stuart =(L. S.) Luiz José de Carvalho e J.ltfello = (L. S.) BaTão de Santo Amm·o = (L. S.) 
F1·ancisco Villelct Bcwbo~Ja. 

«E sendo-me presente a mesma convenção cujo teor :fica acima h1serido c bem visto·, coll- . 
siderado e examinado por mim tudo o que n'cda se contém, a ratificQ e confi;·mo, assim no t?do 
como em c~da uma elas. suas clausu~as e estipulações; e pela lJre~>ente a dou !'Or firme e valida 
paTa haver de produz~· o seu clev1do effeito, promettendo observai-a e ctnnpril-a irwiolavel
mentc, c ~azel· a eumpr1r c observar por qna.lgncr modo que possa se1·. Em testemunho e firmez.11 

do sobrecl1to fiz yassm: a p1,·esente carta por_nnm a.ssig-nacla, }Jassacla com o sêllo g-rande das Jn1-

nhas annas e refcrencl_acla pe lo r~ cu conscJhe~ro e nnnistro e secretario de estado abaixo assignado. 
«Dada 110 palacw de Maha, aos 15 chas do mez ele novembro elo amto elo nascimento de 

Nosso Senhor J'csus Clll'isto de 1825. -;- htrERADon E RBI, eom gmLrcla. = Oonde de Porto SantO·" . 
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ele asseg;Llrar a indepenclencia e separaçãJo do Brazil1 na qual convenção se esti
pulara-m as seguintes condições: 
. «Artigo 1.0 Que o Brazil concorda em pagar a Portugal .t 2.000:000 como 
mclemnisação pela clivida de Portugal por este meio reconhecida. 
. c<Art. 2.0 Que em parte do pagamento cl'esta somma sua magestacle impe

l'Ial toma sobre o thesouro do Brazil o emprestimo que Portugal contrahiu em Lon
dres em outubro ele 1823.)) 

Que, em conformidade com a sobredita convenção, o governo brazileiro forne
ceu os fundos para o pagamento elos dividendos vencidos no 1.0 ele junho ele 1826

1 

~em como a quantia col'l'esponclente elestinacla para o fundo ele amortisação, e con
tmuou a }Jl'Ocecler assim em 1 ele dezembro de 1826

1 
em 1 de jlmho de 1827 e 

em. dezembro ele 1827. 
O }JOcler· executivo brazileiro1 procedendo cl'esta fórma

1 
confu·mava perioclica

~ente ~i face da Emopa as estipulações a que tão solemnemente se ligou o Bra-
zil, na convenção com Portugal de 29 ele ag·osto de 1825. . 

Q?-e muitos elos actuaes portadores de obrigações, vendo com desconfiança a 
apphcação ele fundos em outros emprest.imos estrangeiros, devida á má vontade 

·que lhes disseram haver por parte cl'esté governo, sómente compraram obrigações 
portuguezas depois que foram infon:rJ.aclos ela existencia elo inclicaclo tmtado de 29 
de agosto ele 18251 que elles não podiam deixar de considerar que dava maior 
~egln·ança aos portadores ele obrigações portuguezas elo que a outros; alem cl'isso, 
]~l~tamente COlll a garantia original ele Portugal, tem a do Brazil, e a de ser di
l'lgielo .pela agencia e mediação ela Grau-Bretanha, paiz que tão bem entende a 
natm·eza e superior necessidade ele honrosa e pontualmente satisfazer todos os seus 
co~promissos peClmiarios1 e que é tão capaz e prompta em pr9teger os justos di-
1:eitos de seus subditos . · 

Que em abril de 1828, indicando as apparencias a probabilidade de que se 
leV'antariam disputas entre dois membros da casa de Bragança, o. que affectar.ia o 
valor elas obrigações portug;uezas, o representante elo Brazil acreditado junto elo 
soberano cl'estes reinos fez com que a seguinte declaração fosse publicada no jor
nal CoWJ·im· ele 30 ele abril ele 1828, manifestamente com o eluplo fim de desva
necer os nascentes receios dos portadores ele obrigaçõ0s e de sustentar o creclito 
elo seu proprio governo : . 

. «Alguns dos nossos collegas1 tendo insinuado que nas actuaes circumstancias 
0 Brazil, segundo a ·opinião d' elles7 seria justificado por não pagar os dividendos 
elo emprestimo portttg;uez; e como um injustificado receio se poderia por isso crear 
no espírito publico, temos a satisfação de poder cleclarar1 segundo boa auctori
daele, que s. ex. a o sr. visconde ele Itabayana, ministro plenipotenciario de sua 
rna~gestacle ~mperial o senhor D. Pech·o n'esta côrte, a fim ele dar uma prova da 
boa fé do setl governo, e da rigorosa observancia ela convenção ele 29 ele agosto 

· ele 1825, fará com que o cliviclenclo do emprestimo seja pago como é costume. >) 
Contanclo com a honradez do governo brazileiro, e confianclo n'esta esponta

nea promessa do seu representante, qual não foi a nossa admiração e clesaponta
lll.ento, ve:m.do que no . 1. 0 ele junho seguinte, e sem nenhmna causa que o expli
casse, nenhum clividenclo se pagou, e depois soube-se que o mesmo representante 
cl? governo brazileiro, instado }Jelo então ministro de Portugal em Lonclres, só no 
dta 8 de maio de 1828 (isto é, oito clicts ·depois da 1·eje?·icla clecla?·ação) lhe enviou 
a resposta : · · · 
f «Que o cleploravel acontecimento. que teve log;ar em Lisboa ~t 25 ·ele abril ul
liUo, col1ocou a legação na penosa necessidade ele ter de suspender o pagamento 

e de solicitar novas instr ucções de sua magestacle imperial, acrescentando todavia 
que a suspensão era apenas temporaria. >J . 

O memorial indica mftÍS que, desde o mencionado período até ao presente, abra~
gendo 9 espaço .de quinze m(:)zes, os portadores britannicos de obrigações, consl
deranclo que uma mancha tão profunda no caracter e· no credito publico de uma 
nação, não podia por muito tempo subsistir, submetteram-se com paciencia, que por 
fi.lll está exhausta, pois se conseTvaram n'um cruel estado de duvida e anmedade, 
sem. satisfação Oll mesmo explicação ele qualquer especie1 o que elles não podem. 
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deixar ele consicleTar senrLo como me1o de reunir o insulto á Í11jm·ia. Entretanto 
soffreram o desgosto de verem os seus boncls <lepreciaé1os em valor, no grau o 
mais assustador, sem (depois c1'este longo lapso ele tempo) mesmo' agora poderem 
formar qualquer calculo licerca do perioclo em que a s~tspenEão tempomr·ict dQ .Pa
gamento dbs seüs jüstos pedidos póde cessar i muitos cl'elles, que estavam sem ou
tros ret!ursos para satisfazer a suas clespezas cmTentes, foram foTçados a vender 
ao preço ele 42 por cento boncls que lhes custaram 93, e não se lhes vê senão a 
ruína e a pobreza estampada no rosto. Emfim, elles não podem ·deixar ele reconhe
cer e sentir que se tornaTam victimas de uma politica tortuosa, e que ·a sua pro
priedade tem sido st~jeitn á mais bstimavel depreciação, pelas operações ele es
peculadores privilegiados, e seus amigos e agentes, que estão sempre promptos 
a aproveitaT-se elas infoTmações con:fidenciaes que constantemente possuem, para 
j oga;r na alta ou na baixa elos bonds, deixactOS (o que 1·ealmente parece intencio
nal e favorecer os seus fins) n' este estado ele incerteza, e portanto muito mais 
susceptiveis ele fl.uctuaçào violenta. 

Que, considerando que os ernprestimos constituem urna divida ela nação e não 
do soberano cl'essa naçào, p1•otestâmos contra a idéa ele nos sujeitarem ás conse
quencias ele qüaesquer dissensões que possam existir, guel' publica ou particular, · 
a I'esp13itb dos negocies ele Portugal ou do BTazil. O nosso dinheiro foi empres
tado á nação pottuguez;a, e essa nação tem cumprido religiosamente os seus com
p1'omissos para comnosco, até que (o que somos obrigados a repetiT) em virtude 
da mediação bTftttnnica, a nação b?·azile'i?·a po1· sua inte1j"enncia fez com que os 
fundos destitiaclbs aos nossos boncls tivessem applicação divm,sa. Demais, a n~
çãtt btazileira, não só voluntariam~nte acceitou os encargos elo emprestimo, mas 
tem desde esse tempo, por votações perioclicas do seu poder legislativo, sanccio
nado os supprimentos, e comtuclo estamos privados cl'elles, embora a nação 
brazileira tenha recebido o valor equivalente e completo em. navios de guerra, 
fornecimentos, etc., etc., o que deveria tOl'nar a garantia dada pelo Brazil infi
nitamente mais ·sagTada e obtigatoria, ele modo a não ser affectada por qualquer 
acontecimento subsequente sobre o qual as mencionadas partes não tivessem in
tervindo. 

Das premissas aqui estabelecidas, resulta que o paga1nento dos cliviclendos 
dos nossos boncls portuguezes foi indevidamente suspenso desde o 1.0 ele junho 
de 1828. 

Contrario ás estipulações elo bond original. 
Contrario ás condições expressas ele uma convenção, concluicl·a nos termos so

, lemnes a que a linguagem se podia adaptar, e na qual convenção o agente acre· 
ditado elo governo britannico foi uma das partes que subscreveu. 

Contrario a todas as noções de boa fé ele homem para homem, sem preceden
tes nos annaes financeiros das nações civilisaclas, e notoriamente tendentes a aba
lar a confiança e lançar o clescreclito sobre os actos publico~ de todos os governos- . 

Finalmente, solicitando humilde e respeitosamente a intervenção elo goveTDO 
de sua magestade, e pedindo que aclopte as medidas que na sua sabedoria e dis
crição possa julga1· proprias para os memorialistas alcançarem p1·ompta rehrtbilita
ção~ ~s portadores britannicos ele obrigações têem confiança que e1la se tornará 
effecttva e. será p1'omptarnente obtida i pois que n'um governo constitucional coro o 
o do Btaz1l, quando por lei se determina a applicação elos dinheiros publicos par!li 
um J!m e_.special~ ninguem, a não ser a attcto?·idade competente, póde alterar-lhe a 
apphcaçao decretada, e rntlito menos n'um caso que tão immecliatamente vae a:ffe-
ctar a honra e a boa fé do paiz i. · 

Resultado de uma conferencia 
Rcalisada no dia 1• 0 de outubro na .secretaria dos negocias estrangeiros, entro 

.• o conde de Aberdeen e o lord maior, ncompnuhado por cinco.cavnlheiros, 
na occnsuto de ser apresentado o mesmo memol'ial dos pot·tadoree britanuicos de bouds portuguczes 

O lord m::tior, ~o apTesen.tai· o memoriarl elos portadores britannicos elos bonds 
poTtuguezes, i'eferm-se ás dJfficulclades e á especialidade elo caso, bem como aos 

I Este memoriai, a carta que o precede e o documento seguinte foram rcmetticlos em in
glez, mas nós entehtlemos melhor pr~fe:dr a traducção. 
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grandes prejuízos experimentados por elles, pelo facto da suspensão do pagamento 
dos dividendos, não havendo rasão plausi.vel para uma meclic,la tão inesperada. A 
gar~ntia original que tinham era Portugal, sobre o qual nenhuma hesitação nem 
d1.tV:lcla occorria, tão fiel era o governo cl'este paiz no cumprimento das suas obri
gações coin o credor · estrangeiro; mas aquella garantia, pela convenção ele 29 de 
a15osto de 1826, neg·ociacla com a intervenção de sir Charles Stuart, foi transfe
rtd~, sendo assmnicla pelo Brazil, como divida propria d'este paiz. Para esta dis
posição os portadores britannicos não intervieram, mas plenamente reconheceram 
~ beneficio da garantia aclclicional assim obtida, que, na sua opinião, mais satis
factoria e fortalecida se tornava; sendo o resultado ele negociações em que tomára 
parte o governo de sua magestacle. Portanto os portadores britannicos, cheios de 
confianç3!; fizeram o presente appello ao nobre concle, solicitando todo o auxilio 
qu~ o governo de sua magestacle lhes podér conceder, a fim ele os desembaraçar 
do actual clilemma, de modo que os dividendos possam ser pagos por aquelle go
verno que parecesse ser o verdadeü·o credor, ou que a materia ficasse assente 
em bases solidas, de modo a impedir futuros revezes. 

Muito poucos dias antes do pagamento elos dividendos ser suspenso, o enviado 
brazileiro .noticiou publicamente que seriam regularmente pagos, allegancl,o que 
esta era a sua determinação, como prova ela honra e boa fé do governo brazileiro 
que representav-a; assim, em vista ela força cl'esta affirmativa volunta.ria, muitos 
dos presentes p<lrtadores compraram, e entre elles estava o seu amigo o sr. Ri
chard Thornton, que se achava sentado a seu lado e tinha, ;t 60:000 empregadas 
em bonds portuguezes, , 

Disse mais o lorcl maior que tinha acceitaclo a apresentação do memorial, na 
qualidade de primeiro magistrado, como representante ela cidade de Londres, e 
elle respeüosamente pedia o auxilio do governo de sua magest.:1.cle e os bons offi
cios elo nobre conde, a fim de obter para os seus opprimidos concidadãos a protec
ção e auxilio a que, nas circumstancias especiaes d'este caso, tinham direito. 
. O conde de Abe:J;deen disse que elle sentia profundamente a sorte elos memo

rtalistas, e sinceramente lamentava os }Jrejuizos e contrariedades a que tinham es
tado expostos, confessando-se tambem prompto a reconhecer as circmu,stancias es
peciaes em que estavam collocados, relativamente ao governo de sua magestade. 
Que era contl·ario á sua política geral interferir . em emprestimos estrang~iros e 
garantil-os, pelas rasões que frequentemente em publico tinha sustentado, mas de 

'Certo esta era uma excepção áquella regra, e como tal devia ser tratada. A parte 
que n3Jturalmente tinl1a de se dirigir ao Brazil para este satisfazer os seus com
promissos para com os portadores d'estes boncls, era Portugal; mas, em conse
quencia elas difficuldades existentes, talvez isto não tivesse o desejado effeito, posto 
que o pedido fosse sustentado com todo o peso e influencia do governo ele sua ma
gestacle. A natureza de uma exigencia directa podia depender dos termos de ne

. gociações preliminares e elos penhores dados na occasião em que a transferencia 
da garantia para o Brazil foi primitivamente Tesolvida, assumpto este em que não 
estava preparado para fallar, não estando ào facto das condições em que os nos-
8?s enviados foram partes; mas que examinaria immediatamente a corresponden
Cla então trocada entre sir Charles Stuart e sir vYilliam' A'Court e os governos 
portuguez e brazileiro, e empenhar-se-ía por que os memorialistas obtivessem re-
sultaclo satisfactorio. · ' 

. O sr. V. notou que ninguem estava melhor informado n'este assumpto do que 
lorel Stuart ele Rothesay. Antes da transferencia ser resolvida, consultou pessoas. 
COlUpetentes quanto ao modo por que seria recebida pelos portadores de obrigações, 
e N achou que como a garantia primitiva não devia ser abandonada, nenhmna objec
çao se faria a esta medida; o mesmo sentia lord S. emquanto á actual situação 
dos poi'taclore·s, e tanto considerava a sua propria honra complicada no negocio, 
no .andamento do qual elle tinha sido activo instrumento, que se affirmava com 
llltuta confiança que quando o marquez ele Palmella esteve ultimamente em París, 
8 · ex.a Sy entendêra con1 elle sobre o assumpto da indevida suspensão dos clivi
clendos. E possível que por essa occasião lorcl S. julgasse que estava favorecendo 
os portadores, mas o tempo tinha provado que, por melhores que fossem ÇJS seus 
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desejos, tal não tinha sido o r esultado . A parte realmente favorecida foi o Brazil, 
porque este paiz ob.teve vJnte e oito annos· para o pagamento ele uma somma c~e 
dinheiro que formava uma elas principaes condições em que a sua inclepencleneta 
tinha sido reconhecicla por Portugal, que ele outro màelo teria fixado o pagamento 
em breve praso. . · · 

Que o Brazíl promptamente acceitou as conclições então impostas, pócle cleeln· 
zir-se da pontualidade com que as côrtes brazileiras t êem continuaclo a votar e 
apropriar os fundos necessarios para o pagamento dos dividendos e graclu.al amor
tisação da divida, segundo as formulas consti~ucionaes, os quaes· ftmclos foram :fiel
mente enviados para Londres, durante um período ele clois annos; até onde se 
pócle julgar pelas apparencias (e segnnclo explicações officiaes ou auctorisadas, qu.e 
n' este intervallo se tê em o:ffer ecido sobre o assumpto) deixaram ele ter essa apph
cação,_ só por mero acto elo agente brazileiro, contrario ás intenções evidentes do 
poder legislativo nacional. Que o conde poderia ver que tanto as côrtes como ·O 

governo elo Brazil tiveram a 1 ele abril ele 1829 conhecimento o:fficial d'esta ex
traordinaria suspensão ele dividendos, que teve lagar em Londres a 1 ele junho ele 
1828 (quando o proprio agente participava que era sómente uma suspensão tem
pararia até que recebesse mais instrucções) ; o orador apresentou {b assembléa o 
r elator.io financeiro ele mr. Calmons, que tinha a mencionada data de 1 ele abril 
ele 1829, no qual se provava .que a devida dotação tinlw sido f eita pam o p ctrp · 
menta elas despezas dos emp1·estimos brazileiTo e po1·tuguez negociados em Lond1·es. 
As elo primeiro tinham sido pagas regularmente, mas não ha a menor noticia elas ' 
outras. T al ent o resultaclo no fim de um anno da suspensão ele dividendos, t empo 
ele certo sufficiente para se esclarecer a materia por meio ele' cor1:1esponclencia, se 
tivesse havido alguma disposição para assim proceder. Havia infidelidade ele al
guma parte, e bem palpavel, pois que no fim ele um anno o poder legislativo e o 
visível governo do Brazil apparentemente nada sabiam d 'esta contravenção em 
Londres, e por consequencia não a podem ter sanccionaclo. Era, portanto, tempo 
para a materia ser examinada, e na situação em que os pm:taclore's estavam col
locacl0s, não tinham outra alternativa senão imploi:·ar . o auxilio elo governo de sua 
magestade. Alem ela detenção elos dividendos e subsequentes perdas pela depre
ciação da sua propriedade, os portadores tinham sido obrigados a so:ffrer a:ffrontas. 
Nenhuma explicação depois de anno e meio lhes tinha sido dada, e elles tinham 
sabiclo alem d'isso qne se havia formado um plano para os privar a todos elos di
videndos, na illtenção ele os transferir para os emigrados portuguezes, como com· 
pensação pela perda ele seus bens. Se isto foi feito pelas pessoas que promov~ram 
a assignatma ela petição, dirigida ao imperador brazileiro para es te fim, e para 
escuclar os actos elo agente que suspendeu os dividendos, de quem elles esta;vam 
recebendo auxílios, on se foi para deprimir ainda mais os funclos portuguezes, 
lançando duvidas sobre a sua solidez, é difficil clizel-o, mas o plano foi patroci
nado e sustentado por aquelles que se tinham collocaclo á frente elos· emigrados 
portuguezes. Os actos pelos quaes as côrtes brazileiras, como orgEto ela nação, re
provaram e r ej eitaram toda a interferencia nos negocias de Portugal, já foram 
enumerados, decidindo que nenhuma questão de família entre os dt>is irmãos de
veria a:ffectar as obrigações contrahiclas pela mediação ele uma terceira potencia 
nas suas bases naturaes, muito antes da disputa ter começado, especialmente eDl 
detrlmento directo de um neutral. 
. O .conde de Abercleen, r econhecendo plenamente todas as difficulclacles cl'este 

negocio, confessou que ninguem conhecia melhor elo que elle as irreo·ularidades e 
mau procedimento do governo brazileiro e elos seus agentes . Istó tinha-se torna{lo 
recentemente manifesto em varias occasiões. 

Na. verdad~ ~ada havia mais irregnl~.r elo que a política acloptada pelo poder 
cxecntrvo braz1lC1ro, e desgraçadamente 1sto augmentava as clifficnlclacles ele qual
quer interferencia clirecta, salvo senclo feita s.obre bases solidas e então mais ur· 
gente 01·a ·para elle examinar todos OH documentos r elativos á tr~nsfere;1cia primi
tiva, e s. ex. a ele novo confessou que os anctores elo memorial teriam tudo a lucrar. 
Era do seu dever, porém 7 acrescentar, o que podia ser adulação, qne os porta
cloros agora ponco mais · teriam que resistir aos embates da questão, pois que Por-
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tu~·al não deixaria, dentro em pouco, de consolidar, como pudesse, os se1,1s pro
pnos direitos, e ninguem podia considerar-se mais feliz elo que elle proprio, v-endo 
cessar taes actos de confusão c anomalia. Deveria, comtLldo, consiclerar que tomára 
sobre si a obrigação de olhar pelo :aegocio, e quer fosse aus:iliaudo Portugal, quer 
fosse por meio ele interfe1:eucia di:recta, tinha rasão para esperar que o governo 
de SLla magestacle empregaria os seus esforços para que alguma cousa se fizesse. 

Declarou mais que communicaria ao lord maior qualquer resultado que pc
desse ser fav-orav-el aos portadores de obrigações para sua informação e perfeito 
conhecimento;= TF. W. · 

Car-ta reg·ia 

Muy alto y muy poderoso príncipe mi bueu hermano, sobrino y cunaclo. D'on 
Fernando VII por la gracia ele Dios, rey de Castilla, de Leon, ele Aragon, ele las 
Dos. ~icilias, de J erusalem, de Na varra, de Granada, de Toleclo,· de Valencia, ele 
Gahc1a, de lVIallorca, de l\IIenorca,, de Sevilla, de Cerdeõa, de Cordova, ele Cor
?ega, de lYiurcia, de Jacu, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltm.:, ele las 
Islas Canarias, ele las Indias orientales y occielentales, islas y tierra firme del 
lUar oceano, archicluque de Austria, .cluqtie de Borgonba, de Berbante y ele Milan, 
conde de Apsburg, Flandres, Fen·ol y Barcelona, senor de Viscaya y ele Molina, 
etc. Con sinceros deseos que me animan ele extrechar más las relaciones de buena 
armonía, y amistad que siempre han existido felizmente entre Espana y Portugal 
Y que por desg-racia han sofrido algLma alteracion, son los que han excitado mi 
resolucion ele acr editar en la, cOrte de vuestra majestacl á una persona de toda 
mi confianza, que con el caracter de mi enviado extraordinario y ministro pleni
potenciario, no solo r estabelezca bajo el pié de iutimidad las antigas relaciones en
tre ambos gobiernos, sino tambien desvanezca toda causa ó motivo que haya poclido 
alterarias, por lo s acontecimientos políticos que han sobrevindo cn ese r eyno . Y 
concurriendo en Dou Joaquim ele Acosta lYiontealegre, caballero de la órden mili 
tar de Santiago, grau-cruz ele la Corona de Hierro, de roi consejo de estado, mi 
genti l hombre con entrada, no solo la confianza .que me merece por sus .distingui
dos servicios, sino tambien la ilustracion, prendas recomendables, que le hacen 
a1)to para esta importante mission: He fijaclo mi eleccion en él y no clndo que 
nlientras la desempene, será vuestra m~estad satisfecho ele su conclucta y pro
ceder, y que v-uestra, .majestacl dará al mismo tiempo entera fé y credito a ctlanto 
el referido Don Joi1quim ele Acosta :M:ontealegre le exponga eu mi real nombre 
en los anexos qlle se ofrezcan. lVIuy caro y muy amado hermauo, sobrino y 
c~õ.aclo, Nuestro Senor i;.euga la real persona de VLlCstra mf~jestad en su santa y 
chg;na gnardia. Dada en S~n Lorenzo, a 7 ele octubre ele 1829. 

De vHestra majestad, bnen hermano, tio y cufiaclo = (FERNANDO) Yo EL REY.= 
lJiamtel Gonzctlez Salmon. 

Officio 

[N. 0 156] 

IlU10 e ex.mo sr.-.Finalmente sua magestacle el-rei cat.holico tem determinado 
que em o dia 11 do corrente mez, pelo meio dia, no real sitio de S. Lourenço, 
receberia a minha credencial de enviado extraorclinario e ministro plenipotencia.rio 
d~ sua · magestacle fidelíssima o senhor D . lVIiguel I. Esta communicaç::Lo me foi 
fetta hontem pelo ministro de estado D. Manuel Gonzalez Salmon, com o maior 
r~gosijo, seguranclo-me ao mesmo tempo o contentamento ein que se acha seu a,u
g~lsto amo em vei· ultimada esta tão importante negociação para os dois pa.izes pe-
11Insulares. 

Não deixei escapar esta, occasião para fazer o elogio que o assumpto exigia 
a el-rei catholico e a seu ministerio, pela conduct[L e sabedoria tão recommenda
vel. ~'este particular, e quanto el-rei meu amo fica.rú penhorado com tão lisonjeira 
nottcta; passei então a informar-me como me devia apresentar a el-rei; clisse-I?e 
qlle sua. ma,gestade o tinha prevenido que me r eceberia como até aqui t~m fetto 
(quando se acha fóra da ca.pital) com os mais individuas do corpo d·iplomatwo, que 
Vem ·a ser no seu g·abinete particular, e sem nenhuma etiqueta, indo eu vestido 
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ele fraque e pantalonas, como se pratica, devendo já apparecer no dia 14 ~1. côrte 
por serem os annos ele el-rei . · 

Deus guaa:de a v . ex. a Madrid, 8 ele outubro ele 1829.-Ill.m9 e ex. mo sr. visconcle 
ele Santarem.= Conele ela Figueint. 

Aviso 

El -r~i nosso senhor, attenclenclo á :fidelidade com que, no inteiro desempenho 
de seus deveres, :ficar81m mortos ou prisioneiros os o:fficiaes e praças de pret que 
tiveram esta sorte no desembarque qLle se fez na ilha Terceira em 11 de agost0 
ultimo: é servido determinar que ás famílias elos mortos na ' referida occasião se 
faça exte.nsivo o decreto de 4 ele junho elo an.no proxímo passado, e que ás dos 
prisioneiros se continue a abonar e satisfazer o solclo que a elles pertencia se· 
gtmdo suas graduações. 

Deus guarde a v. ni .cê Paço, em 9 de outubro de 1829.=Conde ele S. Lott-
1'enço.=Sr. Antonio Firmo Felner. 

Officio 

(N.0 1 '13 reservado) 

Ill.mo e ex.mo sr.-O ministro de sua magestade catholica manda um expresso 
por onde remetto este o:fficio . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A nossa questão nada tem adiantado; continúo a fazer o mesmo juizo cl'este 

governo, que, sendo essencialmente realista, e não desejatndo, ele maneira alguma, 
que a ordem elas cousas estabelecidas em Portugal seja na menor cousa alte1·acla, 
acha um certo embaraço de concorrer, IJOr meio elo reconhecimento, pa1·a a con
solidação ela mesma ordem : qual é este embaraço não é possível descobrir, só se 
pócle suppor no receio elos ataques da opposição que a administração actual des~ja 
tanto mais evitar, quanto é maior a guerra qu,e se lhe faz, e que tem mais ele um 
motivo ele ataque, sendo o principal as inquietações da IrlaE.da, que provam, se
gundo elles, ter-se enganado o clL1que ele Wellíngton, j ulgando que na emancipa
ção dos catholicos sanava aquelle mal; sobre a nossa questão não evita, de certo, 
os ataques, r econheça ou não reconheça. 

Tenho-me abstido ele procurar lorcl Aberdeen; evitou-me tantas Vbzes que 
julgo menos digno para o governo continuar, como um pr etendente, papel que 
mesmo nas conferencias fazia; depois ele que aqt1elle ministro respondia em con
clusão le moment n'est pas enco1·e a·n·ivé) não sendo possível trazelco a uma ex-
plicação satisfactoria ou a teTreno em que S€l podesse cliscutir. . . 

Se me é permitticlo ~evar a minha opinião á presença de v . ex.a, direi que 
acho mesmo .menos conforme com a digni'dade elo governo· a minha estada aqui. , á 
vista ela pertinacia cl'este govei'no; até agora podíamos esperar que um aconteci
mento qualquer traria o. momento que o governo espera; mas agora que a conco.r 
rencia ele tantas e tão favoraveis c.ircumstancias parecia ter trazido quanto se po
dia desejar , não vejo um motivo que nos possa fazer esperar uma epocha proxima, 
e então acho bastante humilhante estar a pedir uma graça que é de tanta justiça. 

Nem eu, nem as pessoas a quem me clirijo, sabemos o que deva fazer que 
possa adiantar a negociação, e creio que só negociando para que alguma outra 
potencia continental se decida a seguir o exemplo de Hespanha é que est~ governo 
se resolverá; espero a publiciclade do reconhecimento cl'aquelle governo para ver 
o effeito que elle faz nos outros, e .talvez que este queira observar que impressão 
faz no publico. 

Deus gLlarde a v . ex .a Londres, 10 ele outubro ele 1829. - In .mo e ex .rno sr. 
visconde ele Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Oflicio 

(N. 0 147 rcsemdo) 

Ill.mo c ex .mo sr. - Ftú avisado antes ele hontem que o governo francez tinha 
revogado a ordem para que os cle}10sitos elos refugiados fossem d ispersos; esta 
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mesma nóticiat publicou hontem o Constitucionctl. Se ella se verifica, ha segura
mente rasão extraordinaria para este governo obrar em sentido diametralmente 
opposto ao que me tinha prometticlo o príncipe €le Polignac; hoje conto fazer to
c~as as diligencias para indagar o que ha a este respeito, e pedirei uma audien
Cta ao ministro dos negocios estrangeiros quanto antes . 

Já hontem procurei o embaixador de Hespanha para lhe fallar n'este assumpto, 
e, não o tendo encontrado, conto hoje fallar-lhe . · 

O marquez de Pa.lmella chegou aqui, como participei a v . ex. a, e, sabencl:o da 
lllrdem para a dissolução dos depositos, é provavel tenha feito diligencias para se 
oppor á sua execução, e já me affirmam . ter elle pmposto fazer embarcar para 
Gstende uma parte elos ditos clepositos. O governo francez, que muito se deseja 
ver livr€ ele uma clespeza tão grande, talvez annuisse a essa proposta, e n'estt? 
caso se vê o que deu motivo á suspensão da ordem para a dissolução, sendo isto 
por ora meras conjecturas minhas; queira v . ex. a esperar pelo seguinte correio, 
em q11e cletalhaclamente e com todo o conhecimento de causa participarei o que 
se passar. 

A paz elo oriente concluiu-se em Anclrinopla; v . ex.a pelos jornaes se porá 
ao facto das vantagens que parece ella traz á Russia; o tratado, porém, ainda não 
foi püblicaclo em todos os seus artigos. · 

Deus guarde a v . ex. a Paris, 12 ele outubro de 1829. -IIU110 e ex. mo· sr. vis
conde de Santarem. = Concle da Ponte. 

Offieio 

(N .0 157) 

Ill.mo e ex.mo sr. -Hontem, domi-ngo, á hora indicada, fui introduzido no ga
binete ele el-rei pelo ministro D. Francisc0 Thacleu Calomarcle, e fiz a entrega nas 
111ãos ele sua magestacle catholica ela carta ele el-rei, nosso augusto amo, em que 
ln.e acreclita j1mto a el-rei catholico . N'este solemne acto tive a honra ele lhe ma
nifestar quanto el-rei fidelíssimo era sensível ás provas ele verdadeira amisade e 
interesse que sua magestacle sempre lhe tinha mostrado, como certificaria a carta 
q11e tinha a honra de depositar nas .suas reaes mãos, sendo para mim um ve1:cla-

-deiro prazm· que o meu augusto amo me encarregasse cl'esta missão, que me pro
porcionava junto a sua magestacle a felicidade ele s'er interprete dos sentimentos 
que animam a minha côrte, ela amisade, união e perfeita harmonia que deve subsis

. tir entre ats duas monarchias . 
Sua magestacle, com a bondade costumada me respondeu, qne tinha mtúto 

pt·a'zer em ter sido o primeiro soberano que reconhecia el-rei D . lVIiguel I, e que 
esperava que os demais soberanos ela Europa segt~issem o seu exemplo. 

n·e~l~· g~l~~-d~ .a.~: ·e~-.~ 's . ·i~~l~'~l~~~,· i3'c1~ ·o~;tt~bl:; ·a~· i829 : ~~ rú:~o· ~ · ~~.~-0 
sr. visconde ele Santarem. = Concle da F1:gzwint. 

Nota 

Para o cavalheiTo ele Acosta. - O abaixo assignaclo, conselheiro, ministro e 
seeretario ele estado dos negocias estrangeiros, tem a honra ele accusar a recepção ela 
nota q_ue, na data ele hontem, lhe dirigiu o sr . cavalheiro de Acosta lVIontealegre., 
remettendo-lhe a copia ela credencial ele sua magestade catholica, que o acredita 
como seu enviado extraorclinario e ministro plenipotenciario junto de sua mages
·tade fidelissima, pedindo ao mesmo tempo houvesse sua dita magestacle ele lhe 
fixar dia e hora para entregar nas sua.s reaes mãos a referida credencial OTiginal. 

O abaixo assignaclo, tendo feito presente a sua magestacle el-rei fidelíssimo, seu 
augusto amo, a sobredita nota, foi o mesmo senhor servido auctorisal-o a declarar 
a? sr. cavalheiro de Acosta J'\fontealegre, que sua magestacle o receberá em au
dtencia ele formalidade, para aquelle effeito, no seu real palacio de Queluz aos 14 
do conente, pela uma hora ela tarde. 

O abaixo assignaclo aproveita gostosamente esta occasião para significar ao 
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sr. cavalheiro Je Acos ta JVIontou.lcgre os sentim entos ela sua a.lta cons iclemção e 
estima. 

Palacio ele Queluz, em 13. ele outubro ele 1829. = Visconde de Santct?'em. 

·Circularl 

' El-rei nosso senhor tem determinado dar <'~manhã, pela uma hora ela tarde, 
r1 'este palacio, a primeira audiencia ao cavalheiro de Acosta JVIontealegre, a nm ele 
receber a sua credencial ele enviado extraorclinario e ministro plenipotcnciario ele 
sua magestado_ catholica, junto á ·SLla augusta pessoa, e 6 servi-do que v ... a.ssista 
àquelle acto ves ticlo ele segundo uniform e, d ispensando, para este fim, o luto actual.r 

Palacio de Quelnz, 13 de 01ÜL1bro ele 1829 . = ·visconde de Scmlar·em. 

'i(< 

Com o titulo de Va1·iação ela a,qulha política nct rncwcha elo gabinete b?·itanníco 
áce?'ca elos n egocias ele Pm·tztgctl elescle o anno de 1826 até o ele 1829 :1ppareceu no 
Paqttete ele 13 ele outubro o segui nte artigo, que causou grande impressão : 

«Na Gazeta de Lisboa~ n .0 80, publicada no dia quinta feira 6 de arbril de 182G, 
·e na JXt?'te official cl'ella, lê-se o sP-gninte : 

«No dia 4 elo corrente sua alteza a senhOTa infanta D. Izabd Maria deu au
«diencia ao embaixador ele sua magestacle britanniea sir VV. A'Court, o qual com
«primentou sua alteza po1· onlmn elo seu governo, e ela pcurte elo mesmo ojj-'e1·ecett ao 
«governo cl'estes reinos a segurança .de todo o apoio e da mesma amisade que sua 
«magçstade britanniea até á ultima hora ele sua mag-estade imperial e real, que 
«Deus haj a em gloria, conservou ao seu antigo e leal alliaclo ; de tudo o que é 
auma prova a permanencia da esquadra britannica surta no T~jo, destinada a 
«prestar a este governo o mesmo serviço que prestúra a sua ma.gestacl e. JJ 

«Esta declaração official nunca até o dia éle hoje foi contrariada pelo gal)inete 
brita.nnico; logo, é evidente que elle n~to só reconl1eceu, mas prometteu UJpoiar e 
defender o governo portugnez. ele 1826. E em nome ele quem estava organisaclo 
aquelle governo, e em nome ele q:uem presidia como r egente a senhora infanta 
D. Izahel JYiaria;? Não era outro senão o ele el-rei O. P edro IV, a quem o mesmo 
gabinete britannico, n~o só reconheceu, mas solemnemente prometteu apoiar e ele
fender. Quando ~ mesmo gabinete fazia esta declaração e estas pTomessas, ta.m.
b em é claro que, n~io só reconhecia a p essoa de el-rei, mas já virtualmente a sua 
successo.ra e sua filha, a senhora D . Maria II, porque no mesmo acto em que o · 
senhor D. Pedro IV acceitou a cGrôa elo Portugal, abdicou tambem simultanea
mente os seus inquestionaveis d ireitos em sua filh a ; logo, r econhecendo 0 gabi
nete britannico os direitos elo imperador clú Brazil como rei ele Portugal, e o:ffe
r ecenclo-se ao mesmo. tempo para os apoiar e defender , tambem simultaneamente 
r econheceu os direitos de sua filha e se obrigou a apoiai-os e. defenclel-os. 

«Parecem não ter r eplica, pelo menos mua replica racionavel e bem fnnclmllen
tacla, todas as diversas consequencias que acabâmos ele tirar c1'este principio in
clisputavel, e que nunca até agora foi contrariado; e sendo isto assim, porque não 
se cumpriní no anno de 182t) o que tão publica e solemnemente se prometteu n0 
anno de 1826 ? Com effeito, esta varia,ção ele política é inexplicavel, porque, exis
tindo as mesmas pessoas a quem se fez a promessa publica e solemne, e não tenclo 
~Uas mudado nem ele caracter nem ele condição, não é possível clescobrir motivo 
justo que a possa invalidar. 

«N ~Lo contente o gabinete britannico em manclar fa,zer pelo seu ministro sir 
W. A'Court esta declaração ele verdadeira amisade e de alll:mça, quiz ainda com
provai-a com factos a.ntececlentes, dizendo que a pro-va ela sua sinceridade estavn. 
na permanencia da sua e~quaclra surta no Tejo, e que assim como ella tinha até 
ali prestado os seus serVIÇOS a el-r ei D. João vr,· os continu~ria ainda a prestar 
ao actual governo, que não era outro senão o elo filho e ela neta do mesmo r ei de
funto. Bem se vê, portanto, que por esta declaração o mesmo gabiF10te promettcu 
defender e apoiar com forças physicas o governo e os direitos ele el-rei D. Ped1r0 IV 

1 Dirigida a todos os dignitarios da côrte. 
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e de sw1 filha a !rainh~l. ·D. J.YI::tria II, como até áqtwlb epocha tinha defendido o 
governo e os direitqs de el-rei D. João VI. E ele onde procede entã0 es ta sua actual 
variação política? E ella certamente inexplicavel, como j á o temos dito, e não será 
facil que alguem ache uma · boa rasão que a justifique. 

«O gabinete britannico, para se livrar das terríveis cli.fficulclades ém que se 
acha envolviclo pela variação política que começou a mos~rar na questão de Por
tugal, t em constantemente .r ecorrido a um certo subterfugio, que elle emphatica
mente tem denominado não intmj"e1 ·encia; assim, em rasão cl'isto, pôde ser encon
tre alguem que o pretenda desculpar, dizendo que, se a esquadra, sn~ta no T ejo, 
para ali fôra mandada a fim de proteger a pessoa e direitos ele el-rei clefunfo, fôra 
tambem só em consequencia elo. mesmo rei a ter pecliclo, e portanto que o mesmo 
gabinete nunca tivera t ençfio de interferir em os negocias internos ele Portugal, 
mas simplesmente dera soccorro a um alliado que lh'o havia requerido . Porém, 
n'este caso temos ainda uma pergunta que fazer, e que de certo nunca terá uma boa 
~· esposta. Primeiramente, se isto assim fosse, a esquadra britannica se devia ter 
lllllllecliatamente retirado elo porto" éle Lisboa, porque só com isto mostraria que 
~lla ali tinha estado por causa ela pessoa elo r ei defunto; não aconteceu, porém, 
Isto assim, porque longe de se retirar, :ficou ainda para apoiar e defender o novo 
governo, que era o ele el-rei D . P edr9 IV. Logo n 'este passo mostrou o gabinete 
britannico que, se as suas forças navaes até ali tinham estaclo só por pedido do 
defunto rei D. J oão VI, continuavam ellas a estar ali por effeito ele uma genm·osa 
inteJ~fm·encir:t a. favor elo novo governo, porque não consta que este as r equeresse. 
Em segundo log·ar se com effeito este auxilio britn.nnico só foi dado a r equeri
lllento elo r ei def~to, e a um tal r equerimento se não pôde escusar o gabinete 
britannico, como bom amigo e alliado, porque se recusou o mesmo gabinete a dar 
um igual aux ilio á actual rainha, a senhora D . :Maria II, quando elle lhe foi offi" 
cia.lmente pedido pelo marqnez ele Barbacena em a nota de 25 ele novembro do 
anuo passado? Os casos são iclenticos, porque tanto el-rei D . João VI como a rai
nlla a senhora D. Maria II, têem sido ambos r econh ecidos como leg·itimos sobe
ranos ele Portugal pelo mesmo gabinete. A variação da agulha política t em con
~Segnintemente sido n 'este ponto verdadeiramente extraorclinaria e portentosa. 

«Concluiremos este artigo com um clilemma, ao qual muito desejaríamos ver 
dar uma r esposta clara e concludente :. ou a esquadra britannica, que se aahava 
surta no 'rejo no anuo de 1826, e que ali se conservou para apo~ar o governo es
tabele~iclo eli1 nome ele el-rei D. Pedro IV, tinha sido peclicla por el-rei D . João VI , 
ou para ali t ão sómente tinha sido mandada por uma genm·osa inte?j"m·encia elo 
gabit1ete britannico: se tinha sido pedida, e n 'este caso não hot.lve motivo para 
se recusar, tambem o auxilio que o marquez de Barbacena, em nome do impera
dor D . Pech·o, pediu a favor ele sua filha, a legitima rainha ele P ortugal, não po · 
dia nem cilevia ser r ecusado, porque ambos os aux ílios foram r equeridos para de
fencler e apoiar a legitimiclacle. Se, pelo contrari9, a clita esquadra mmca foi pecHda, 
porém foi só um· effeito ela geneTosa intmfe?·encia e amisade elo gabinete britannico, 
ta.1nbem agora o mesmo gabinete devia empr egar uma igual.c;enm·osa inte1je1·encia 
l)ara defender os legitimas direitos ela rainha a senhora D . Maria II, rainha que 
ae.t"t.lalmente se achava nos domínios inglezes, e n'elles, e aM na côrte, era r ecebida 
como tal. Aincb quancld esta genero sidade não fosse um dever, se devia ella com 
}Jreferencia praticar a favor ele uma j oven e perseguida rainha, porque o seu ca,so 
é muito mais atroz, é muito mais escancla.loso do que todos os que am eaçaram a 
pessoa e a clig-niclade ele seu avô el-rei D . J oão VI. Apesar de todas estas rasões, 
a causa elo infante D . l\1íg-Ll8l, a quem mr. P eel na ultima sessão elo parlamento 
chamou positivamente ~(,8~t?yacl01·, ainclai acha apoio e ainda acha defensores n 'aquellc 
ll!.esmo gabinete que mandou r etirar o seu ministro ele Lisboa, e que ainda se não 
atreveu a r econh ecer a usm·pação ! 

«LorrJ. Abercleen na camai"a dos pares (sessao de 16 de julho de 1828) r eve
lou-n0s sufficíen.temente os motivos. cl' esta variação na política britannica; porém 
0 tempo, que 6 o verclacleiro mestre das causas e elos homens, lhe ensinará a.inda 
lllll dia a desconfiar mais um pouco da ex.actidão ele todos os seus calculas. Per
suade-se lorcl A bercleen que os laços m·ais fortes com que póde prender Portugal 
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ao carro triumphal de Inglaterra são os da usurpação, os do absol~Gt'ismo, e os ele 
uma clemente e feroz tyrannia; porém n'isto muito se engana o nobre lord, porque 
esses laços são tão mesquinhos e fracos como ~s que, actualmente prendem o des
prezível e tyrannico usurpaclor ao throno portuguez.>> 

O subsequente documento mostra que as icléas do mÍlilÍsterio da França não 
e~·am favoraveis á causa de D. lVIiguel de Bragança. 

Officio 

(N.0 149 reservado) 

Ill."'0 e ~x.mo sr. -Tenho summa pena ele me ver obrigado a referir a v. ex. à a 
conferencia que tive hoje com o príncipe de Polignac; o meu dever, porém, meün
põe communicar a v . ex. a o resultado d'ella, o qual é seguramente mui desagraclavel. 

Tendo sido o objecto para que lhe pecli esta audiencia demonstrar-lhe o quanto 
era contraria, ao que 'elle mesmo me tinha prometticlo, a decisão tomada ultima
mente pelo ministerio francez, relativamente aos refugiados elos depositas ele Laval 
e Saint-Malo, comecei por lembrar ao prineip.e as suas proprias palavras na segunda 
conferencia que tivemos. Demonstrei-lhe que a partida dos refugiados para Os
tencle era um meio indirecto para irem á ilha Terceira, e que o governo francez, 
consentindo em tal, faltava positivamente a tnclo quanto tinha promettido. Depois 
de lhe fazer todas as reflexões s0bre este assu~pto, lhe observei que a rasão 
pela qual o governo hespanhql e ·portuguez lhe tinha convinclo e tinha.m exigido 
a dissolução elos depositas era justamente para impedir o seu embarque reunidos 
para a Terceira, pois que para residirem em França lhes era indifferente existi
rem reunidos ou dispersos os refug.iauos; o governo francez tinha, não só annuido 
a isso, mas até o havia prometticlo, e agom, segundo o que me constava, faltava 
á sua promessa. 

O príncipe, tendo-me ouvido com muita attenção, passou a clizer-me que a 
dispersão com effeito não podia ter logar, visto exigirem os r efL1giados saírem ele 
França em clireitura a um porto que não era portuguez, ao que o governo fi·an
cez não podia oppor-se; alem cl'isso .o governo ele sua magestacle christianissima, 
e elle principalmente, nada podiam fazer mais pela causa ele Portugal; a publica
ção elas ultimas sentenças contra o marquez ele Palmella e outros seus cumplices 
na revolução do Porto, demonstrando um cles~jo de fazer mal e uma sêde de vin
ganças muito extl'aorclinaria, fazia com que elle ele todo abandonasse a questão, 
pela qual até aqui, tanto em Londres como em Parí~, tanto tinha pugnado. 

Repetindo-me o que me tinha dito na ultima conferencia, renovou-me a icléa 
de que o marc1uez ele Palmella e outros não podiam ser conclemnaclos por crimes 
que não tinham, poís que sua magestade aincla não tinha feito remiir os ti'es es
ta-dos quando aconteceram os movimentos elo Porto, e não podia, portanto, fazer 
sentenciar a quem obecleeia ao soberano que até ali era reconhecido por toda H 

Europa e até por Portugal. Que se sua magestacle tivesse seguido os bons conse
lhos deveria lançar um véu sobre o passado, e restituir caba.l e absolutamente os 
bens a todos oa sentenciados, abandonando o systema de confiscar; que só uroa 
restituição perfeita a todos estes incliyiduos poderia reconciliar sua magestacle coDl 
a Europa, e poderia trazer a Portugal a tranquilliclad~ e segurança. O goyerno 
ele Portugal, sabendo ser este o unico meio pelo qual se póde unir á Europa e 
obter o reconhecimento elo seu soberano, Llespreza os nossos conselhos e obra eDl 
sentido contrario ; logo n~o pl'ecisa elas outras potencias, e não deseja o reconhe-
cimento ele el-rei D. Miguel. ' · 

Passou depois o pvincipe a fallar-me elo que tinha feito pol' a causa ele el-r ei 
em Inglatm•ra durante a sua embaixada ; provou-me clev.m•-se-lhe em grande parte 
tudo quanto o governo ing-Iez tinha feito a nosso favo1•; e passando logo a infor
mar-me do plano seguido depois que entrou no ministm•io, me disse tinha arran
jado as causas de modo que no mez de j aneiro sua magestade seria r:econhacido 
pela França e f.nglaterra, e concluiu, a final, segm•ando-me abandonava de todo 
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o nosso negocio, visto não ser a marclta do go\7erno portuguez aquclla que o podena 
justificar a elle perante a Europa ele ter tomado o nosso partido. Devo observar 
a v. ex. n. que eu,. nc1.o só repito as palavras dos ministros nos meus q:fficios, mas 
traduzo, quanto posso, taes quaes as palavras que me re1Jetem. 

Podendo eu negar que o governo portuguez mandasse publicar até hoje as 
sentenças em questão, pois as Gazetas ele Lisboa · até á data de 30 de setembro 
não fazem menção d'ellas, não posso, porém, deixar ele justificar o meu governo 
no caso d'ellas existirem, como supponho existem. 

Sua magestacle mandou uma alçada ao Porto parft julgar os crimes. ele lesa
magestacle ali commetticlos. Differ entes indivíduos foram em consequenCia execu
tados, os crimes d'aquelles sendo iguaes aos çl'estes sobre. qltem :recáem agora as 
penas elas sentenças em questão, não podiam os ministros ter conclcmr1ado uns 
sem imporem a mesma lei aos outros . O governo portugLlCZ não é um governo 
dcspotico, é absoluto monarqhico, portanto a divisão elos pocle1'es é r espeitada en
tr_e nós; é claro, pois, não dever o poder do governo inge1:ir-se ua appliaação que 
os magistrados fa,zem ás leis ; se estas leis toão ainda algtm1as 1ügorosas, não tem 
o governo tido tempo ele as mocliôcar, e não existindo outras é por ellas que se 
deve julgar, e se algttma nação as julga barbaras, não deveria ser a França a pri
meira a fazel-o, nação aonde aincla hoje ex;iste até a pena ele marca ele · ferro, 
ma1clacle que em Portugal se não pratica : passando, porém, ao ver clacleiro ponto 
da questão, st~a magestacle, como r ei ele Portugal, pócle moclificar e perdoar aos 
réus, mas não se entTemette no poder jucliciario, e longe ele ser por isso eensu
raclo, eleve ser lonvaclo; as sentenças ele que se trata, não as julgo eu motivo para 
que o príncipe deixe ele proteger a nossa causa; não ha, ele certo, uma rasão que 
o justifique de uma tão extraorclinaria :Jlluclan.ça. 

Se o governo portuguez desprezasse os conselhos ele lllOcleração, que fi.zeram 
o~jecto da primei~a conferencia que tivemos, e que eu lhe communiquei, se desse 
motivos novos demonstrando não os seguir, teria n'esse caso o princip0 ~'asão ele 
se queixar; mas aonde existem os motivos? Eu não os encQntro em parte alguma. 

'As sentenças acima mencionadas não são objecto novo, fazem parte da mesma 
sentença que conclemnOLl o Gravito e outros; oí·a, quando o pl'Íncipe entrou no 
ministerio já estes tinham sido conclemnados, entretanto começou o seu ministerio 
com bqas clisposições pa11a comnosco, logo parece que as não cleveria ter ·mani
festado 011 não deveria muclal-as por uma rasão que é a me~ma que jà tinha quando 
a nosso favor• se declarou, 1)ois são as sentenças proferidas pelos mesmos minis
tros e pelos mesmos crimes, e não co usas novas como se pretende; em summa, o 
!Soverno portuguez não poclia impedir a acção ela justiça, mas não se segi.w por . 
1sso que el-rei : ele Portugal deixe ele poder: fa21er o·que julgar conveniente r elativo 
aos indivíduos IJ:ronunciaclos. 

QNanto ao direito que tinha sua magestacle, ainda como ·regente, ele pocler 
:tnanclar indagar elos crimes commetticlos no Porto, ainda quando estes eram co
be1·tos com a capa ele obecliencia ao imperaclOl' elo Brazil, por elles r econhecido 
rei ·ele Portugal, é claro ser reconhecido pela Europa, que as revoluções militares 
contra o soberano regente reconhecido são olhadas em toclos os paizes como cri
mes ele alta traição; isto basta para justificar o governo ela decisão que tomou a 
este r espeito . Passei então ele novo ao Gaso elos refugiados, e propondo clifferen
t~s meios par'a se faze1• effectiva a pl''Jmessa elo governo francez, a todos o prin
crr~e se recusou,. e me disse, por ultimo, estar tomacla a resolução clefinitiva de os 
derx:auem il: pa11a onde quizessem, sendo esta e outras mecliclas ela mesma natu
r eza a que merecia a conclucta pouco conciliatoria elo governo de Portugal, o qual 
pod~l'Ía ele hom em diante fazer o que lhe conviesse, e as nações ela Europa to
lllal'lam a seu l'espeito as decisões que julgassem convenientes segunclo a sua con
dt~cta postel'iOl'; que po1• ora, porém, ficava esse negocio suspenso, e que elle, 
pr1ncipe, só no oaso e:x:tl,emo de el-rei seu amo lh'o ordenar, faria alguma cousa 
Por ~ós, mas que jamais tomaria a iniciativa ell'\ sin:ülhante materia. . 

.E lULÚ facil reconhecer-se que o marquez ele Palmella, depois de ter chegado 
a París, pôde alcançar a saída elos refugiados, e que sabendo quanto adiantados 
estavam os nossos negocias, se aproveita ele novos argtmientos ·· para interessar 
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este governo a. seu favor, declarando que tudo quanto tem feito fui em conse
quencia ele t er sido o imperador do Brazil reconhecido como rei de Portugal p ela 
Europa, e que será uma barbaridacle o reconhecerem a sua magestade1 deixando-os 
a elle e seus companheiros na miseria por terem seguido uma causa que tinham jul
g::vdo legitima. Não obstante estar eu p er suadido que o visponde ele Canellas nad~L 
pôde obter 'T,J.OS Paizes Baixos, passo, porém1 a communicar-lhe a }Jartiela elos de
positas para Oste:p.de, e já tive a promessa elo conde de Ofa.lia, r elativament e a 
escrever ao ministro ele Hespanha em Bruxellas sobre este assumpto; o que1 pois, 
me parece r es tará a · fazer, é qüe v. ex. a faça sentir a sua magestade a necessi- · 
elade ela continuação do ;bloqueiõ da Terceira, do modo mais rigoroso possível na 
cstaçã.o actual1 uni co meio que julgo poderá impedir a entrada d' estes r ebeldes 
na dita ilha. · 

Queira v. ex.a }JOr mim ter a honra de b eijar a mão de sua magestade, pelo 1 

seu r econhecilllento p ela nação h espanhola1 e segurar a sua magestade que eu 
tomo uma grande parte n'este interessal).te acontecimento. 

Deus guarde a v. ex. a París, 14 ele outubro ele 1829. -In.mo e ex. mo sr. vis
conde de Santarem. = Conde ela Ponte. 

Carta 

Laleham, 20 ele outubro. ele 1829.-Senhor : - H~je temos a 4onra de escre
ver a vossa magestacle il-nperial com o eoração cheio de alegria e das .mais lison
jeiras esperanças, p ela certeza que em officio de 22 ele agosto passaclo nos clá o 
consul geral ele Portugal no Rio ele Janeiro, ele que vossa magestade imperial tem 
a caLlsa elos leaes portL1guezes no seu magnanimo coração, como fez ver no pri
meiro momento em que a Divina Providencia lhe confiou a mais antiga h erança 
de seus augustos predecessores, e que está na firme r esolução ele a sustentar com 
a mesma energia e dignidade ele caracter que tanto. distinguiram os princípios do 
seu glorioso reinado. De muito maior satisfação seria sem duvida para nós esta 
certeza, se nos viesse directamente da s'ecretaria ele estado, ou pelo gabinete de 
vossa magestacle; porém quando o consul portuguez se funda em ordens positivas 
de vossa magestade imperial, não nos é possível duvidar .do que nos escreve, e 
que tanto é conforme com o que sempre es1Jerámos de um soberano tão justo c 
tão magnanimo . 

A causa elos leaes ]JOrtuguezes1 que por ser a causa ela legitimidade devia 
ser a de todos os .soberanos, é muito especialmente toda de vossa ma.gestade im
]Jerial1 tanto I)elo s estreitíssimos vínculos elo sangue com que vossa magestacle está 
ligaclcJ á rainha :fidelissin:;m1 como por ser vossa magestacle proprio quem nos deu 
esta augusta e amavel soberana, c quem ordenou aquell es actos1 Cle que a alei
vosia tão perfidamente abusou para conseguir a usurpação do throno e opprimir 
a nação portú.gueza. Os portuguezes que tanto t êem padeciclo com a tyrannia da
u surpação, padecem por cp1er erem guardar escrupulosamente o juramento de fide
lidade que vossa magestade com incontestavel direito d'elles exigiu, e que elles 
com a mais perfeita espontaneiclacle prestaram, e por não consentirem suas con· 
sciencias que reconheçam outro soberano senão a augnsta rainha que vossa ma
gestade imperial lhes deu por sua abdicação, e que é chamada por todo o direito 
para occupar o throno de D. Affonso Henriques . Mais ele cincoenta mil portugue
zes que se acham pronunciados criminosos por inimigos elo governo intruso, os 
muitos milhares ele indivíduos ele ambos os sexos que gemem nas cadeias, ,um 
numero muito maior de escondidos e homisiados, e alguns milhares de p essoas 
que tiveram a fortull:a ele IJOder buscar asylo em l~Eilizes estrangeiros, aonde for
mam um como protesto vivo contra a usurpação, são argumantos irrefrao·aveis ele 
que a maioria ela: naç~o por'tt1.gueza detesta a usurpação e seus auctor~s, e que 
vossa rnagestacle 1mpenal póde contar com a sua inteira aelhesão e acrisolado amor 
á augusta soberana que de vossa magestade receberam, e em ct~o serviço já na 
ilha Terceira deram provas elas gentilezas que são capazes ele obrar, sendo )labil-
mente dirigidos e commanclaclos. · 

Nós e todos os portuguezes não temos, senhor1 outro refugio nem outra espe-
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rança senão em .vossâ magestacle imperial, e assim como só vossa magestacle podia 
legitimar nossos esforços para aniquilar a usurpação, tambem só de vossa ma
gestade nos podem vir os meios para tornar estes esforços efficazes e verdadeira
mente proveitosos. Forçoso é, todavia, confessarmos que alguns actos pnblicos elo 
governo de vossa magestade imperial e algumas discussões na camara dos depu
tados do Brazil vieram encher os affectuosos corações dos portngnezes leaes da 
mais dolorosa perplex idade, da qual felizmente nos veiu livrar a segurança que 
vossa magestade imperial foi servido mandar-nos communicar. 

Os podero sos alliaclos ele vossa mag·estade na Et1ropa, distrahiclos talvez por 
objectos ele mais alto e ele mais immediato inter esse para os seus estados, ou mo
vidos por motivos secretos de interessada política, abstêem-se ele toda a interven
ção directa nos negocias ele Portugal; e escudando-se com o exemplo do Brazil, 
espera.m qne o senhor infante D . Miguel s<=:ja possuidor pacifico de todo s os elo
minios ela corôa portqgLteza, ot'J_ que a senhora D. Maria II appareça em Eütitude 
e com forças q,dequadas para debellar a usurpação1 a fim ele então r econhecer em 
o r ei ele facto ou ajudarem a rainha legitima. E em todo o ca~o não temos por 
a.gora que esperar socçorro e p1•otecção senão ele vossa magestade sómente. 

As noticias de Portugal de cada vez são mais tristes para os corações sensí
veis, e ao mesmo tempo mais favoraveis para a causa ela rainha, nossa senhora; 
a miseria e o descontentamento vão chegando a todas as classes , o ·exercito co 
meça a es tar en). evidente insubordinação, a faz enda publica acha.se arruinada, jü 
estão consumidos por antecipação os r endimentos do anno ele 1830, e o estado 
::nnea.ça por todos os lados imminente dissolução . O dia em que apparecer instai
lado publicamente o governo que vossa magestade imperial foi servido crear em 
nome da. l'ainha, nossà senhora, ha ele ser o primeiro da quécla elo governo in
truso. 

Temos noticias da ilha T erceira ate 21 de setembro passado. O bloqueio du
rava ainda, posto que sem muito vigor, e emquanto o governo ele Lisboa clesaf::>ga 
o seti impotente fLtror, faz endo condemnar á morte mais ignominiosa o conde ele 
Villa Flor; e· todos aq Llelles com quem elle fez o anno passado a mal succeclidn. 
jornada do Porto a bordo elo B elfast> este bravo e honrado portuguez trabalha 
com incessante fervor - em faz er inexpugnavel aquella ilha, aonde está r efugiada 
e gloriosamente representada a lealdade portugt1ezà. 

O céu ha ele tel' permittido que sua magestacle impe~'ial a imperatriz do Bra
zil e a rainha fidelíssima, nossa senhora, tenham chegado já, com prospera via
gern, á côrte de vossa magestade, para ahi serem nossas poderosas advogadas. 
As nossas humildes supplicas, ele que o mm·quez de Barbacena foi portador, en
volvem em si, dizmnol-o sem exageração, os futuros destinos ele Portugal, e a 
sorte ela causa ele sua magestacle ficleliss ima, e firmemente esper~mos que o gene
~·oso e maguanirno coraçã:o ele vossa magestade nos não ha ele abandonar em tão 
llllportante conj unctura. 

P ermitta-nos vossa magestade a honra ele b~ijarmos a sua imperial mão . 
Deus guarde a vossa magestade. = lltfq,rquez de Valens:c~---: José Antonio GHe?·-

7'eÍ?·o, · . ; 

Otlicio 

. In.mo e ex.mo sr. - Tenho a honra ele part.icipar a v . ex.a que hoje comecei a 
tn·ar as testemunhas referidas, havendo inquirido na _devassa cento e cluàs . A ne-. 
c~ssidade ele um ma:ior numero ele testemunhas para apurar factos e circumstan
Clas, e os extensos depoimentos elas mesmas me occuparam mais tempo do que 
eu podia imaginar ser necessario, p0r cujo motivo 'sou agora obrigado a clizer a 
Y. ex.a que antes de um mez mais não poderei ultimar esta minha commissão. 

Remetto a v . ex.a as inclusas l'elações dos indivíduos presos e d'aquelles a 
quem. mandei fazer sequestras depois da minha conta de 16 do passado t, da qual 

1 Das relações juntas, passadas pelo escrivão respectivo F ernandes Braga, consta que as 
Pessoas presas desde 16 ele set embro foram Guilherme Ribeiro, negociante, filho do vice-con
snt. de Françru, Sergio P ereira Ribeiro; José I gnacio da Silva, bote<iluiueiro; Joaquim José «O 

Bndelhtu , trabalhador; J osé Mathias, creado de seTvir; José Vicente Machado, vivendo de sua 
' 
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peço a v. ex .a resolução, assim como ·da outra ele 2 do mesmo mez. É quant~ 
me cmnpre agora .levar ao conhecimentq de v . ex. a para ser presente a el-rel 
nosso senhor,. a quem rogo a v . ex.a a honra ele beijar da minl1a parte a sua real 
mão . 

Deus gnarcle a v . ex. a Horta, 20 ele outubro de 1829.-In.mo e ex.mo sr. João 
de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhãr:.s, ministro e secreta1·io ele estado 
elos negocios ecclesiasticos c de justiça. = José JJ![ontei?·o To?Tes. 

Officio 

lll.mo c ex.mo sr.- Em simples cmu.primento elo meu dever, apresso-me em 
participar a v . ex." (para el'esta informação se poeler servir convenientemente) 
que o grande numero ele refugiados portuguezes ele todas as classes que estavan1 
em França nos depositos ele Tougeres, Laval, etc.; não querendo st~jeitar-se á di
visão em pequenas fracções, que o governo francez, com muita. 1·asão e conheci
mento ele causa, lhes havia intimaelo, projectam embarcar em Saint-Malo e vir 
por Ostencle reunir-se a outros muitos dos seus camaradas, qtle estão n'este reino 
em o deposito de Bruges e no mesmo })Orto ele Ostenc\e . 

Tendo muitas e bem fLrnclaclas rasões de crer que toda esta retrnião não só 
tende a reforçar a :rebellião ela ilha Terceira, porém a revolúcionarem tambem as 
outras ilhas dos Açores, .estou empregando todos os meios ao :meu alcance para 
impedir e obstar ás mui transcendentes consequencias, que uma revolucionaria 
força tal remlida póde produzir contra o socego publico ele Portugal e ela meswa 
Hespanba, porque as Canarias entram no mesmo infernal plano, asshn OO:j:\10 as 
ilhas ele Cabo V ercle, e o mesmo reino ele Angola igualmente. 

· Taes são as vistas gigantescas que a facção imaginou e o grancle comité di~ 
?"ectew" não deixará de apoiar; vistas, emfim, que tentam realisar', formando de 
todas ou parte d'estas ilhas, uma confederação, que offerecem pôr debaixo do 
protcctoraclo da Russi_c1.1 aorno vae ficar a Grecia e .já estão as ilhas J onica,s a des
peito ele Inglaterra. 

Em taes circmnstancias julguei dever requerer ao ministro ele sua mages
tade catholica, aqui acreditado, a unica e efficaz cooperação e auxilio qtw po
dia encontrar e que os recíprocos inter.esses ela I-Iespanha nos o:fl'erecem n'este 
caso. 

Em consequencia, o zêlo e perspicacia elo dito ministro, ao facto de todo este 
plano r evolucionaria, excedendo mesmo talvez ele alguma sorte .as suas instruc
ções, dirigiu a este governo uma nota muito .energica, exigindo que a projectacl_a. 
reunião se não consentisse n'este reino, infringinclo ·se elo contrario, com tão eV1• 
dente hostilidade contra Portugal, a neutralidade até agora conservada, e altel'anclo 
contra a Hespanha, ainda que indirectamente, a conservação mui desejada da boa 
harmonia que tem subsistido entre os clois governos. . 

Á vista elo referido, que o dito ministro communica ao seu governo por esta 
mesma via, v . ex.• não deixará ele julgar, segundo penso, que importa muito ao 
real serviço ele el-rei nosso senhor, que o governo ele sua ~:nagestade cathollica. 
nã? só approve e louve este passo elo seu p:linistro aqui, mas tambem que o au
ctorise a insistir por todos os meios e a reclamar energicamente contra esta re
união tão hostil a Portugal como á Hespanha. 
· D eus' guarde a v. ex.• :BnL."<Cellas, 20 de outubro de 1829.-111. 1110 e ex.mo 
sr. conde ela Figueira.= Visconde de Canf3llas. 

agencia; João Francisco Duarte, ofTicial d1,:1 sapateiro; Migu.el Ignacio no Morgaelon,, traba
lhador. 

Fizeram-se sequestras nos bens ele Antonio Bernardo Caldeira cadete· Antonio Manuel de 
Sousa! cah:eiro; Doming?s Se_verino de Avellar e Francisco ~gn~cio de Sousa, negociJlltes i 
Francisco da Cost~ l\~artmll, a.Juchm,te ele ordenanç_as; Jo!'lé l\fana Pam]Jlona, cadete ; Joao JI:'Ia
nuel de Sousa, ca1xeu·o; José de Sousa, «O Grac1oson, trabalhador · José Maria ele Seque1r~, 
vivendo de seus b.e)ls ; João da Ro!la da Silveira, trabalhr-úlor .; Man~el Floriano ele Sousa, cat
xeiro; Manuel Lourenço 'randr, ex-escrivão da camara; Manuel Fm·tado da Silva, carpinteiro; 
Roque Fi'ancisco Fu~'taclo ele Mello, ea.dote ;· Vic.cnte Pereira Nunes, ourives, jú. fallecido quando 
ile expediu o officio. 
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Officio 

(N. 0 1 ai rcsr.mtdo) 

. Ili.mo e ex. mo sr.-O embaixador ele Austria, tenclo recebido um correio de Ma
dncl, trazendo-lhe a noticia elo r econhecimento ele sua magestade pelo governo hespa
nho l, vciu participar-m'o1 e, entrando em materia sobre este assumpto, me declarou 
ser o clesejo ele todos os gabinetes acabar q1:1anto antes os negocias ele Portugal. 
. Referiu-me o que tinha passado n'esse mesmo dia com o embaixador da Rus

fHa, o qual lhe tinha declarado ser a sua opinião a mesma que· a d'elle, conde ele 
Appony, a qual me passava a dizer. 

Referiu-me então o que já ha tempos me tinha dito r elativo a não haver meio. 
d~ se co_ncluirem os nossos n egocias por meio de um arranjamento com o Brazil, 
VIsto o Imperador ter feito r etirar sua filha, em consequencia elo que não podia 
a Europa eleixm· ele acabar quanto antes a questão do r econhecimento de sua. ma
gestade; mas tendo todos os por tugL1ezes que se declararam pele imperaclor 
do Brazil seguido essa opinião, em virtude do reconhecimento que a Europa ti~ 
nha feito na p essoa elo imperador como rei ele Portugal, não podiam as potencias 
po1: S~la honra r econhecer a soberania na pessoa ele el-rei noss0 senhor sem pri
meiro obter um acto pelo qual sua magestacle declare um esquecimento ele tudo 
quanto se tem passado, restituindo ao marquez ele Palmella e a todos os que o 
seguiram na mesma opinião, os seus bens e dando-se, emfirh, uma amnistia geral 
a. todos os portuguezes emigrados; acrescentou que elle sabia mui bem haver em 
muitos que ele certo, ainda que amnistiados, não voltariam a Portugal tão eec1o; 
lllas para mais segurança se pocleria declarar no• aato.· acima mencionado a concli- , 
9ão ele elles não voltarem a Portugal por um espaço ele tempo que sua mages tade 
Julgasse conveniente . . 

. Eu r espondi ao embaixador pouco mais ou menos como tenho respondido ao 
prt.ncipe de Polignac, e, quando tinha finalisaclo a minha r esposta, me disse o em
barx.aclor que a maior ou menor bre'V'iclacle n'este negocio dependia hoje lmica
lll~nte elo governo portugnez, po-is l0go que elle se pres tasse a faz er o que se

. G:x.J.gia tudo sei:ia concluído, e a E'uropa principalmente, depo is elo exemplo claclo 
por Bespanha, desej ava acabm· tuào quanto antes . 
· Como informei a v. ex. a. ultimamente-, tendo-me o príncipe de Polignac . clecla
t ado não tratar mais ela nossa qtlestão· sem que el-rei seu amo lh'o ordenasse·, 

pareceu-me conveniente fallar a alguem que ·tivesse a confiança cl~- el-l'ei, a fim 
cle informar sua magestacle do estado dos nossos negocias ; dirigi-me, pois, ao clu
~ne ele Luxembourg, o qual•, alem ele ter a confiança ele sua magestacle, é mui 
hgaclo com o príncipe ele- Polignac e· é mmha-clo elo duque de L avai,. hoje embaixa
dor em Londres. 

O «luque mostrou -se o mais interessad9 no r•econhecimento de el-r ei, entrétanto 
r: petiu-me o mesmo que Q pr.incipe ele Polignac e o embaixador ele Austria me 
ttnham communicaclo, e Julgava ser o unico meio de tudo se concluir, o prestar -se 
sua magestacle ao qne· se lhe· propõe sobre os r efugiados; declarou-me mais o du
que ser muito conveniep:te· acabar este n egocio antes ela r eunião elas camaras fran
cezas, pois no caso contrario levaria depois mais t empo . 

E sta opinião elo duque concorda com o que informei a v. ex. a no meu reser
vado n. 0 149, relàtiYo a ter o príncipe ele Polignac arranjaclo tll!do de modo que 
sua magestacle fosse r econhecido no mez ele janeiro . -

'l'enho a honra ele· r emetter a v . ex. a a copia elo· officio qu.e jll!lg uei escrever 
ao conde de Canellas . 

Participei aos nossos ministros nas clifférentes· côrtes O· feliz acontecimento de 
ter a Bespanha r econhecido a su-a magestac1e el-rei nosso senhor. 

D eus -guarde a v . ex.n París, em 23 ele outubro ele 182.9. - In.mo e ex, mo sr . vis-
conde de Santarem. =Conde da Ponte. . 

Copia a qne se refere officio s upi..-. 

l Ill. mo c ex. mo sr .- Tinha-se podido obter elo governo ele França a dissolução 
(os depositos elos r efugiados, quando chegou a París o marquez ele Palmella e 
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preferiu embarcar os mcsrnos r efugiado s em logar de os deixar dispersar ; n 'este 
caso viu-se o governo fi:aucez na · n ecessidade de se não poder oppor <:Í sua saíc~a , 
mas ele impedir qne elles fossem ele França a qualquer porto portuguez1 poT a:ssrlll 
o ter ljrometticlo . Em eonsequencia cl'isto ju:lga·se ter em os mesmos xefug1ados 
cle·stino para Ostende; o que me apresso a participar a v . ex . a, a fim de tomar as 
lufJdiclas que julgar opportunas em similhante caso . Devo prevenir a v . ex." . q~1e 
tenho a certeza ele ter o embaixador ele Hespanha n 'esta côrte escripto ao mm1s· 
tro ele Hespanha em Bruxe1las sobre este assumpto. 

D eus g·uarcle a v .. ex. a París, 22 çle outubro ele 1829.- In. mo c ex . mo sr. 
visconde ele Cancllas. = Conde ela Ponte. 

Offic io 

(N .0 116 1:escmdo) 

rn.mo e ex .mo sr.- No dia 21 recebi os officios reservados n. 05 214, 2151 216, · 
217 e 218 em data ele 10 elo corrente, vindos pelo paquete J.l1agnet; dei cumpri
mento immediatamente {Ls ordens ele sua magestade na parte que me competia: 
em UJ1la conferencia que tive a semana passada com lpnl Aberde en, que procure1 
por saber qtte o governo fi·ancez, em logar ele elisseminm· os elepositos elos' r efu
giados portuguezes, lhes tinha permitticlo embarcar debaixo elo prete:l-tto de irem a 
Os tende, mas com verdacleira clirecção á ilJta Terceira ; iustei com este ministro 
para que lord Stuart fiz esse explicações ao g·overno francez para ev.itar similhante 
}WOccdimento, fazenclo-Jhe ver quanto era contraclictoria esta concltlCta quando ac~
bava ele fallar em a.mnistia; que era caso ele pedir, mesmo em nome ela humam
claclc, de desviar da sua perda estas victimas, o bloqueio ela ilha existindo (ainda 
que Iilttito mau), é muito possível que estes sejam os navios apresados, e por to-

' das as leis· ele guerra, estes prisioneiros ·seriam justiçados, o gue daria tambero. 
novos motivos para se accusar o governo de Portugal de cleshnmano; r epeti as 
ininhas 1·asões que me pareceram justas, e este ministro conveiu qu e:) eram justas 
as r e:B.exões, mas que lhe parecia que o governo francez os não podia impedir de 
saír, pois que não íam clirectamente elos portos ele França para a T erceira. 

• • • • • • o ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Na mesma entrevista que tive .'com lord Abercleen, entrando em materia sobre. 
a posição em que estava Portugal, disse aquelle ministro «que não)1avia meio ele 
se sair cl'ell~L, porque o governo portuguez nada tinha feito nem queria fazer para 
conciliar o ·imperador elo Brazil, uni co meio ela questão se terminan, e á minha 
re:B.exão, ele que não podia haver · mais es1J erança ele conciliação depois ela decla
ração' elo imperador na abertura elas camaras e elo manifesto elo seu min:istro no 
acto ele se r etirar a princeza do Grão Pará, respondeu cclVIas o imperador elo Bra
zil não muda a opini~io com muita facilidade e o g·overno ele Portugal nada lhe 
rlisse aincla>J ; repetiu-me o qne el-rei ele Inglaterra tinha dito ou mandado cliz~r 
por duas vezes áJs suas ca.maras sobre este obj ecto e que se não havia ele elesch 
zer, e, continuando, disse <cSe o caso ele Portug-al fosse uma simples usurpaÇ~lo, 
já a es ta hoi·a. nós teríamos r econheciclo, mas aqui ha mtLis uma promessa pessoal 
feita a d,rei de Inglaterra, o que escanelalisa pessoalmente el-rei» ; r espondi, que 
sentÜL muito que fosse esta a primeira vez em que me desse es ta caltsal, que pe 
ha mais t8mpo m'a tivesse dado, talvez se tivesse r espondido a ella de uma roa.
·n eira mais satisfactoria; no emtanto servi-me das mesmas rasões com que tenho 
defenclido os ataques sobre os protocollos de Vienna e Londres ; r espondeu-me 
« Ou'i~ mais tm homme d'honneu;r smdienne tovjotws sct )Jà?·ole>l ; jttntei mais que, se .o 
caso era pessoal, segnnclo ag-ora me cliúa, que influencia podia ter n'isso á cont:l
liação elo imperador elo Brazil? <elltJ.ais ce serait le setLl moyen d'a1·1·amger l'ajfcL Í?"en, 
foi a sua conclusão. 

Pela maneira com que se expressou este ministro, conheci que estas e ou'ras 
muitas causas que tem dado não são as verdadeiras para a conservação elo empa.t_e 
ela nossa questão, e continúo .a julgllir que o vercladeiro motivo não o quer este :n:n
nistro fazer conhecer. 

Suspeito, co m bem funcladas rasões, que o governo :b:ancez viu com cimnes 0 
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l'econhecimento de sua. magestade el-rei nosso senhor pela Hespanha, não tanto 
pelas relações entre es te governo c Portugal, mas pela interferencia que o governo 
lttg'lez n 'isto tivesse. 

PeÇo a v. ex.a queira beij ar a mão de sua magestacle, tanto pelo reconheci
mei:to de sua magestacle catholíca1 como pelo faustissimo dia ·26, de cuja prolon
g-açao tanto depende a felicidade ele seus fieis vassallos. 

Deus guarde a v . e:X.a Lonch·es, 28 ele ontnbro ele 1829.- Ill.mo e ex.'~0 sr. vi s-
conde ele Bantarem. =.Visconde de Assew. · 

O:fficio 

IJl.mo e ex.mo sr.-Uma nota que acabo de r eceber d'est e ministerio, em dataj 
c~e 31 do passado, vem aggravar ·a crítica posição em. que nos achavamos já por 
fal~a de navio de transpo1;te. N'aqüella nota se me diz que, havendo os emigrados 
·ex.rstentes em França declarado vir para Ostende com auctorisação d 'este governo, 
e que tal auctorisação não existindo, se tinham passado ordens para se lhes vedar 
a entrada. Eu acabo ele r esponder, declaranclo que a intenção dos emigTados, to
cando em Ostencle, não era ele desembarcar, mas sim de serem acompanhados rio 
seu ulterior d·~stino por algLms elos seus companheiros existentes n 'este r eino; e 
peço que sejam mantidas as disposições que me foram cornmunicaclas em officio 
de 17 de outubro, em que se me dizia que as ordens estavam dadas para facili
tar e accelerar quanto fosse possível as formalidades ele visita e outras que deviam 
observar-se {t par'ticla dos emigrados portuguezes· a bordo dos navios de transporte 
destinados ao seu embarque em Ostende. . 

Entretanto1 se os navios ·chegam e não são repelliclos, forçoso será que nin. 
guem desembarque, e que sigam viagem os que poclér em, ficando os outros a 
bordo elo terceiro navio. Hoje escrevo ao general Azereclo, em conformiclacle

7 
para 

qne não tarde em me avisar elo que constar em Ostencle. · 
Até agora as· minhas diligencias para afretamento têem sido baldadas; entre

tanto elle urge mais que nunca7 e hoj e escrevo a Barbosa Araujo, para que se 
Procure em Inglaterra obter algum em termos rasoaveis. 

Estou ancioso por saber se se r ecusará ou não a entrada n' este reino á sr . a con
dessa de Villa Flor e pessoas que a acompanham, mas não posso persüadir-m.e qne 
a ta.nto chegue a contrarieclade que exper.imentàmos. 

Queira v. ex. a favorecer-me , com as suas ordens e com as suas luzes 7 para que 
eu possa obrar o que mais convier ao serviço ele sua magestacle . · 

Deus guarde a v. ex.a Bruxellas7 3 ele novembro ele 1829.-- 111.1110 e ex. 111 0 

sr. lUarquez de Palmella. = Luiz Antonio ele .Ab1·eu e Lima. · 

Officio· 

(.N. 0 1 f 7 reservado) 

llJ.mo e ex.mo sr.-Pelo paquete Sandwich, ct'0a mala chegou a Lonch·es a 2; 
recebi os despachos n. os 219 . e 220, com data de 17. 

E'spero que o r econhecimento ele Hespanha e o ele Roma dysenganem comple
thinente o partido r evolucionario7 no que ainda ha algtms illucliclos, ainda que os 
c efes o niTo estej am; o r econhecimento ela côrte ele Roma póde dar uma icléa elo 
ll.loclo ele ver ela Austria, não fazendo este passo clar muito peso e:ís .instancias elo 
conde de Appony, em · París

7 
ao conde ela Ponte; julgo que os governos monarchi

cos puros brevemente farão a justiça que o nosso caso merece; emquanto aos re
Pl·esentativos serão elos ultimos pela contemplação com o partido ela opposição, em 
(t~e _tanto :figuram os liberaes e em que, por consequencia Íl;nmecliata7 os nossos 

111Inrgos têem tanta parte. · 
I C?s ministros ele sua magestade eatholiea poT toda a parte servem a causa de· p -~·e1 noss_o senhor com grande zêlo e efficacia; o que ac~.t~al:,nente se ·ácha n.?S· 
alzes. Bmxos 7 t endo ponderado áquelle governo as comphcaçoes que procu:·ana 

\Partida elos refugiaclos para a Terceira
7 

obteve que 7 já que pelas leis elo pa1z se 
n,to podiam impedir de s~dr os qne ali se acham; ao menos que não se recebes-
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sem outros: entretanto mr. de Labourclonnaye inst8. para qt1e, on embarquem, ou 
se disseminem immediatamente os depositos. 

O governo francez tem eleterminaelo escoltai-os e não os deixar mucla·r de des
tino para Ostende, e por isso perguntou a lord Stuart como tomaria o governo 
inglez se a fragata· franceza fosse obrig·acla a atirar sobre os navios inglezes que 
transportem os r efugiados, ao que respondeu este governo, que isso era fóra da 
questão;. o atirar sobre a bandeira ingleza ontra nação que não está em guerra, 
era muito delicaelo, e que se o fim era impedir os navios irem a outro porto que 
não fo sse aquelle a que se coinpromettiam, tinha o governo mil meios de o fa
zer; espero que esta elemora fo sse conveniente para que durante elt~ chegassem 
as novas applicações áquelle governo para impedir o embarque dos r efugiados. 

Dt:íns gua1'de a v . ex.a Londres, 4 de novembro ele 1829.'-111.1110 e ex .1110 

sr . viscon e1e de Santarem. :- Visconde de Assecâ. 

As circltn1stancias ela parte sfi. ela nação portugueza, empenhada ba sustenta
ção ela mais nobre das causas, têem merecido de sua magestade a rainlJa generosa 

' e cleciclida contemplação. Sua mugestade tem estendido a sua }Jaternal solicitude 
sobre todos os indivíduos que, a.banclonanclo os seus -lares, vierami fóra do paiz 
natal, reunir-se á sombra elo seu throno e especialmente no territo rio ela T erceira; 
as necessidades ela clefeza getal e as subsistencias elos indivieluos têem siclo gene-
l;osamente providas . . · 

Convem, comtuelo , para o bem ele todos e ele cada um, que a despeza su:ffi
cielite pal'a preencher os fins se tetluza, comtuelo, ao ·absolutamente necessario, por 
isso qüe, qhaesquer qt1e sejam os stlCce~sos , não sabe a previdencia humana fi
xar a duração do tempo qtte rtiecliará ainda antes elo momento suspirado ela res
tauração ela patria. 

T endo em consicleraçã.o estes ponderosos mtltivt>s e clesejanJo estabelecer todas 
as economias compatíveis com a satisfação elas necessidades· de toelos e de cada. 
um, e solwetuclo, r econhecendo que as mesmas economias elevem ser feitas IJor 
todos os inclivicluos el e todas as classes sem excepção, e r epartidas com plena jus
tiça e igualdade:. hei por bem crear uma commissão presidida pelo coronel Pedro 
ele Sousa Canavarro, e composta elo tenente coronellVIanuel Luiz Nogueira Ruivo, 
do mà:jor José lVIaria de Sá Camello, e elos doutores Pedro da Fonseca Serrão 
Velloso e 'José Pereira Leite Pitta N e grão, a qual, tomando em consideração a 
extensão é importancia actual da clespeza geral cl'esta ilha e os vencimentos que 
cada um elos subclitos ele sua magestaele n'ell a existentes percebem, me ha;ja ele 
prop01', com toda a singeleza, reflexão e equiclade, aquellas meclidas qüe julgar 
compativeis com as circumstancia.s, a fim ele que, inteirado ele tudo }Jelas suas di
ligencias e elucidado com as suas lazes, eu possa r esolver o qtte melhor convier 
ao bem elo serviço de sua magestaele em tão transcendente materià. 

Arlgi·a, 7 de no.vembro tle 1829 . =Conde de Vilta Fl'O?'; . 

Officio 

ll}.IÍlO e e.X.01 0 Sl' . - Toí'l1U a partir D. Antonio ele Mello, o qual entreganí a 
v. ex .a umà carta ele credi tt> ele 25:000 francos sobre Bruxellas, devendo este 
servir para 1'emover qualquer elifficuldacle que possa apre·sentar-se por falta de 
meios pecunia1·ids para a partida dos nossos refugiados. 

Não sei que possa acrescentar cousa alguma M muito que lhe tenho escripto 
todos os di as, e espéro que v. ex .a áo receber esta terá superado toelas as diffi
culdacles que a nossa má estrella nos tem deparado . Sei que o governo francez: 
mesmo, ~em longe de levai' á mal qüe ahi se recebam os tefugiados que vão cl'este 
reino, se acharia pel~ contl'ario em grande embara,ço se, por falta el e r ecepção 
a.hi, houvessem de tornai' recambiados para França: bom será ·que v. ex. a fa ça 
conhecer isso mesmo com algttma destreza ::w goyerno elos Paizes. Baixos. O nosso 
caso rcduz·-sc em poucas palavras ao ·seguinte' 
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1. ° Consegui'!· que o navio Adelinct e os dois outros que ainda não tinham 
saído ele Saint-Malo no dia 5 do corrente, sejam admittidos em Ostencle para met
terem viveres, ou debaixo de qualquer outro pretexto que se queira . 

2. 0 Obter que seja permittida a demora de mais algtms dias a toda a 'gente 
que ·não caiba bem nos dois primeir os navios, a fim de poderem ser transferidos 
para um terceiro, • 

. 3 .° Fretar, ainda que seja com algum sacrificio maior, um navio bom e ve
len·o nos portos ela Belgica para levar essa gente . 

. 4. 0 Não sendo isto absolutamente praticavel, conseguir ao menos que sáiam 
os navios Acleli?w e J ade) fretando-se um navio · para receber em deposito, por 
espaço de algumas semanas, o r esto ela gente, até ir algum navio buscai-a, ou 
seJa de r etorno ela ilha, ou BE\ja dos portos ele Franç·a ou ele Inglaterra. 

5. ° Finalmente, se não h ou ver modo de obter esta concessão, embarcai-os 
piura Falmouth, avisando immediatamente cl'isto o sr. Barbosa de Araujo . 

Escuso lembrar a v. ex.a quanto as nossas apertadas circumstancias exigem 
que se economise o cred ito que lhe envio, servindo-se cl 'elle sómente no caso de 

' ser indispensavelmente necessario. 
Deus guarde a v. ex. a París, 8 ele noyembro de 1829. - Til. mo e ex. mo sr. Luiz 

Antonio ele Abreu e Lima. ==lkict?''}.ttez de Palmella. . 

Ordem. do dià 

Repartição do ajudante general em Angra, 9 ele novembro ele 1829.-Tenelo 
cessado os motivos que eleram Jogar á portaria ele 11 ele abril cl'este anuo para a 
orgauisação elo batalhão provisorio ele officiaes, em rasão elo augmen.to· da força 
ele bayon.etas cl'esta guarnição, e por ser preciso empregar um grande numero ele 
o:fficiaes em cliver sos ramos ele serviço, s. ex. a o sr. governador e capitão general 
reconhece e agradece o bom serviço prestado pelo dito batalhão, o qual, att.entas 
as expencliclas circumstan.cias, julga conveniente dissolver; determinando que, ele 
ora em diante, ele todos os officiaes de primeira e segunda linha , voluntarios ;t. e 
ordenanças , cadetes e porta-estandartes que ele presente não servem nos corpos 
da guarnição d' esta ilbà, a saber: estados maiores, regimento provisorio ele infan
teria, batalhão de caçadores n. 0 5, batalhão provisorio de caçadores, ar~ilheria, 
companhia do cavallaria, batalhão ele vohmtarios ela senhora D . Maria II, bata
lhões ele mili'Cias e companhia ele paizanos, se forme um cleposito, debaixo elo com
mando elo sr . c:oronel governador elo castello ele S . João Baptista, J ·osé Antonio 
da Silva Torres, que nomeará um ajudante e um quartel mestre para o serviço 
elo mesmo cleposità, pelo qual se furão todos os abonos, tanto de rações como ele 
soldos, desde o 1. 0 elo corre:o.te mez, ficando sem eifeito o systema até agora se
g·uiclo para os r eferidos abonos. =Baptista~ tenente coronel. 

OO:i.cio 

In.mo e ex . mo sr.--Tenho a honra de r emetter a v .. e~. a, para serem pre~en
tes a el-r ei nosso senhor ; as inclusas copias ele dois offi.cios que me dirigiu o cor
regedor cl'esta comarca, e ela r esposta que eu dei ao primeiro ; senelo tambem elo 
lueu d.ever ponderar a v . ex.'\ que este ministro, havendo servido durante a epo
cha ele 26 ele junho até 2 ele setembro elo a.nno pm:>saclo, em que perfeitamente 
esteve desconhecida n'esta ilha a legitima auctoriclacle ·e soberania de el-rei nosso 
senhor, e proclamada a causa ela r ebellião ela Terceira .e do Porto, como plena
Juente se acha provaclo na cleva$sa e mais cliligencias a qli.e tenho procedido, r e
conhecimento .que teve logar da sua par te, servinà:o em harmonia com aquelles 

1 Ácerca cl'estc corpo publicou-se em orclern ele 28 ele setembro: "S. ex.• o sr. governador 
e. capitão general, attcnclendo a que a IJrimitiva ·e ilatlu·al organisação elo batalhão ele volunta 
l'Los se acha incompleta, em consequencia ele haver sido cl'elles desligada a. companhia ele yo
lnutarios acaclemicos, determina qne, para substituir esta, se orgariise no mesmo batalhão uma 
outt;'l. que, segLmdo a ordem numerica, cleYerá ser denominada a sexta companhia, na qual de
vera.o entrar todas n.s pn1çais qúc j:t pertene.eram ao sobredito ba tallüto c agora fa,zcm parte tlo. 
comrJanhia ele paizano'S,. 

r 
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principi"os, sem dar um passo a pró elo restabelecimento da legitima auctoridacle 
ele el-rei nosso senhor; não admira que todos os seus !3sforços sejam levados a 
afastar a idéa · de r ebellião n'esta ilha, e a que se limite á aggressão da fragata 
brazileira o conhecimento ele todas as occorrenc.ias, pretextando o aviso de 23 de 
dezembro do anuo 1mssado, dirigido ao actual.governaclor d'esta cqmarca, !ilm res
posta á sua conta sobre os successos do dia 4 ele novembro, e o decreto ele 4 de 
setembro findo, pelo qual o mesmo governador interino é despachado a e:ffectivo, 
pelo fundam ento ele sua ma.gestade, tanto n 'aquelle aviso como n'este elecxeto, fal
lar tão sómente na aggressãõ ela fragata brazileira, como se factos anteriores e os 
que tiveram logar em seguimento a essa aggressão poclessem excluir ou desva
necer a sua existencia. 

É muito extraordinario que este ministro só queira regular a sua conclucta e 
a, sua política por estes documentos particulares, ele que apenas tivemos noticia 
por no s.. terem sido mostrados confidencialmente pelo governador cl' esta comarca, 
e que desprezando as positivas e clirectas ordens ele el-rei nosso senhor, que me 
auctorisaram a devassar dos factos revolucionarias,· aqui occorridos, as lJretencla 
empecer, o que bem claramente mostra no seu officio (copia n . 0 1 ), quando diz · 
que cc seria um grande eles serviço do mesmo augusto senhor, que outra c ousa (o 
deixar .de imputar só á fragata brazileira os acontecim entos ele que estou syndi~ 
canela) por ora se declarasse sem sua expressa determinação''. 

Existindo o processo em segredo e devendo ser levado á real presença, quando 
me for ordenado, não se póde entender que esta declaração, a que procura obstar 
o correg·eclor, s~j.a outra senrlo aquella que os meus procedimentos possam an
nunciar; conseguintemente a prisão elos réus e os ordenados sequestres em seus 
bens, deviam sustar-se, .e por esta fórma ficar p::j.ralysacla a minha commissão, se
gundo as idéas d' este minj.stro, que por segunda vez pretende obstar ao conheci
mento judicial ela r ebellião, como j<í fez em dezembro passado, avocando a devassa 
que tinha instaurado o juiz pela ordennção n 'esta ilha, a tempo que sómcnte se ha
via inquiriclo o limitado numero ele dez testemunhas, como j{t annunciei a v. ex . a 

na · minha conta ele 23 de agosto passado, em cuja occasião tambem remetti. por 
copia o officio dirigido pelo corregedor ao juiz de fóra d 'esta ilha, em que lhe de
clara os motivos que tivera lJara aquelle procedimento. Então, porque não podia 

·pretextar o aviso e decreto acima mencionados, IJOr serem posteriores á data mu 
que avocou a devassa, valeu-se elos especiosos e frívolos motivos exarados nomes
mo officio, ct\ia copia novamente r emet1jO a v. ex. a, para em vista ele tudo poder 
ajuizar elo verdadeiro motivo que tem dado causa a taes procedimentos cl0 corre
gedor; que por outra parte tambem se esquece& elo r espeito devido ás soberanas 
ordens, em observancia elas quaes estou devassando n'esta ilha, qua.nclo no seu 
officio (copia n. 0 1), referindo-se ao aviso e decretQ, que ficam mencionados, se 
expressa pela seguinte maneira: ccPorque as icléas que taes ordens apresentam 
são as ímicas tendentes a conseguir a boa direcção elos negocios n'estas ilhas por 
agora)). E seguidamente: ecO bom estaclo ela ilha e o espírito ele conciliação que 
se vae arraigando, de nenhuma maneira se pócle continuar sem a mais exacta ob
servancia das reaes ordens, evitando-se declarações que patenteiem a historia se
creta das eles ordens cl' esta ilb aJJ . 

O processo que· estou formando itcE)rca ela r ebellião e surpreza elo castello ele 
Santa Cruz, no dia 4 de novembro elo anno passado, não pócle desvanecei~, nern 
t ão pouco justificar a aggressão c insulto da fragata brazileira, e }JOr isso, quaes
quer que t enham sido as notas elo ministerio ele sua magestacle sobre este acon
·tecimento, nenhuma implicancia encontrarão com a. devassa ; pelo contraóo, esta 
servirá de mo.strar em mais evicl encia e clareza o facto cl' essa mesma aggressão, 
como em t empo opporturi.o .farei ver na conta q_ne hei ele levar á augusta presença 
de el-rei nosso senhor ácerca cl'esta commissão, devendo entretanto o mesmo au
gusto senhor ter bem presente que, se aos Ütc.tos por que ora se convence a ag
gr essão ela fragata bmzileim n'esta ilha .se não tivess e seguido a r ebellião e sm·
preza elo castello, ella seria muito mais clifficil ele provar-se. 

Todas estas consiclerações, e o meu dever na sustentação e 1:eligiosa obser
vancia elas reaes ordens, me animaram a clar ao officio d'aquelle ministro a res-
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posta constante da copia n. 0 2. Hesta-me mais dizer a v. ex:3
1 que, segnndo o 

estado a'ctual elo processo, éste ministro terá ele ficar pronunciado, elo que tuclo 
· talvez conviesse ser preveniclo o ministro e secretario ele estado elos negocias da 
· mari_nha· e ultramar, para poclm• convencer-se do machiavelismo cl'este ministro e 
das rdéas expressadas nos se us o:fficios juntos por copia. 

Não foi sem soliclos fLmclamentos que eu fallei a v. ex.a> na minha conta elo 
1. 0 

ele setembro passado, em muito eles abono cl' este ministro e elos seus serviços 
n' esta ilha, sentindo agora muito 'não '"ter senão duplicados motivos ;para fazer che
gar as mesmas icléas ao conhecimento ele v. ex. a 

1 
assim como a necessidade ele 

ser provido qttanto antes este logar, até mesmo pela prisão que, em virtude da 
pronuncia, se eleve veri:6car na pessoa el'este ministro. 

A nenhuma confiança que mm·ece, alem çl.o que fica exposto·, tem siclo causa 
de lhe não confiar diligencia alguma da minha colnmissão, o que, unido á prolon
gada enfermidade elo actnal juiz de fóra cl'esta ilha, tem accumulaelo sobre mim 
llltlito mais trabalho . · 

. Ao mesmo tenipo que sou obrigado a dizer tão mal cl'este ministro, não posso 
cleucar ele faz er os maiores el'ogit>S ao actual governador, que com summa ficleli
clacle, honra, intelligencia e zêlo se emprega no serviço ele sua magestacle, a quem 
tem feito n ' esta ilha os mais cli stinctos e r elevantes servicos; a elle me tenho di
rigido para as differentes pri'sões elos réus, e tenho achado sempre da sua parte 
a melhor vontade e desejos de me coadjuvar em tudo o qqe respeita á minha 
commissão; pelo que a justiça pede . que eu não deixe isto em silencio, e que o 
leve ao conhecimento ele v . ex. a para ser presente a el-rei nosso senhor, a quem 
sempre farei chegar a verdade sem rebuço e serp lisonja, com o unico :fim elo seu 
real serviço e da prosperidade do estado . 

Deus guarde a v. ex. a HOI·ta, 10 de novembro do 1829. - ntmo e ex. mo sr. 
João ele Matos e .Y asconcellos Barbosa ele Magalhães, ministro e seCJ·etario ele es
tado dos negocias ecc1esiasticos e cl~ justiça. = José JJ1Iontei1·o To1Tes 1. 

Documentos acima alludidos 

1.0 

. lil. 1116 sr. -Tendo concluído a conta que pela secretaria de estado dos nego
ctos da marinha e ultramar eleve subir á presença de sua magestacle, r eiativa
lllente aos r esultados da synclicancia de v . s. a nas actuaeEt circumstancias, e isto 
debaixo dos principias constantemente mandados observar pelo ex.rno ministro e 
secretario de estado cl'aquella repartição, devo prevenir a v . s.a de que, estando 
0 decreto ele 4 ele setembro passaclo na mais perfeita harmonia com o aviso ele 

. 22 de dezembro do anuo finqo, e com todas as demais ordens e instrucções ex
. P~didas pela secretaria elo ultramar, e que todas tendem a afastar a idéa clà aclhe
~a_o dos povos aps princípios revolucionarias (como pretenclem fazer acreditar os 

, ll1Imig·os ele el-rei e tambem al~·tms dos seus chamados amigos) , e a imputa-r ao 
procedimento da fragata brazileira Izctbel J]!faria os acontecimentos ele que v . s. a 

·está synclicanclo; seria em grancle clesserviço elo mesmo aug·usto senhor que outra 
causa por ora se cleclarasse sem sua expressa determinação, e isto não só porque 
a~ icléas que taes ordens apresentam são as unicas tendentes a conseguir a bqa 
chrecção dos negocios n'estas ilhas, por ag-ora, mas tambem porque, devendo o 
co:rn.manclante ela dita fragata r esponder pelo insulto e aggressão ele que fazem 
tn.enção o dito decreto e aviso, seria mui inclecoroso que, em resultado a . uma de
vassa, appareoessem cotÍ.sas 'estranhas aos princípios d'estas ordens, 'que pro-

1 Teve o seguinte despacho, que se commu11icou em aviso ele 8 ele março ele 1830: "Res· 
PUn.d!li-se que esta corresponclencia em fónna ele contestação entre o corregedor da comarca e 

' ~ e synclicante foi desagradavel a sua magcstacle; e o mesmo augusto scm.llor houve por b?m 
d esVpachaJ:, por decreto de 22 ele fevereiro }Jroximo passado, o ,bacharel Joaquim Pinto Ferrcu·a 

e asconcellos paTa succecler ao dito corregedor. Manda ao mesmo tempo sua mageslacle re
~f(tnench_tr ~ elle synclicaute gue procure evitar quai\tO ser possa com 9uaesq~le1· . o~ltras aucto
d < acles sumlhantes contestaçoes, de que sempre xesultam conseqnen.c1as preJudw1aes ao bem 
n° r ea l serviço, devendo cada uma auctoridade conservar-se nos limites da jurisdicção que 

1 e está confiada.. 
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vavelmente se1·iam tambem os da, representação elo ministerio contra aqnellc 
official. 

O bom estado cl'esta ilha e o espírito ele conci~iação que se vae anaiganclo, 
de nenhuma maneira eleve ser alterado e de nenhuma maneira se póde continuar · 
sem a mais exacta observancia elas reaes oTClens, evitanclo\...se declarações que pa
tenteiem a historia seCl'eta das desorclens d' esta ilha e em geml cl' esta capitania, 
e que não sejam ~onformes ás vistas ele sua magestade ; e por isso espero que 
v. s .a haja de auxiliar-me a desempenhai-as, sem que por agora se descubra o 
manejo com que nas mais arriscadas crises temos' podido sustentar n'estas ilhas 
a clev icla obeclieucia a el-r ei, podendo v. s .a ficar na intelligencia ele que o mesmo 
manejo consiste todo no conhecimento ela opinião elos povos e no ela marcha ela 
revolução e inti:i g~~f:l ele seus agentes; e que tudo é obj ecto ele muito segredo, eles· 
pezas, estudo e clexteridade. 

Ao ex.mo ministro e secretario ele estado dos negocias ela j üstiça igualmente 
previno ela exposição- que pelo ex.1110 conde de Basto dirijo á presença ele sua ma
gestacle, e por isso é ele esperar que, no caso ele S!3l' attenelicla, tenhamos ele nos 
dirigir em combinação pam se obterem os Tesnli:aclos das providencias do mesm~ 
augusto senhor, sendo entretanto necessario que eu sustente as ordens que ate 
aqui me têem servido de gu ia . • 

Deus guarde a v. s. a H01·ta, 2 ele novembro de 1829. -111. mo sr, desembar
gador José Monteiro 'l'orres . =O corregedor da comarca, · Miguel Ma1·ia Bm·ges 
da Camcl1'.ct . 

Foi em observancia das r eaes ordens que me dirigi a esta ilha a devassar dos 
factos revolucionarias, aqui occorridos contra a r eal auctoricladc e soberania de 
el-rei nosso senhor, o senhor D. Miguel I, ás quaes, assim como ás que ultima
mente r ecebi, é do meu rigoroso dever clm o mais fiel e inteiro cumpt'imento. 
O segredo das mesmas r eacs ordens e dos trabalhos da minha commissão, devendo 
estender-se até v . s. a, me inhabilita de r esponder ao seu officio em data de hon
tem, como cles<::java, fazendo-lhe todas as considerações que elle merece . Com
tudo não posso dispensar-me de assegurar a v . s.a, que sua magestade mandou-me 
unicamente a esta ilha para processar aquelles vassallos degenerados, que, esque· 
ciclos do dever e ela fidelidade, OL1saram tambem levanta!' o grito da r ebellião con
tra a sua r eal pessoa e soberana auctoriclacle, o que não póde de maneira alguma 
confundir-se com a icl é~t da aclhesão elos povos aos princípios revolucionarias, por
que sua magestade, pelo contrario, tem tido sobejfLs pro"'as elo amor e fi.cleliclade 
de todos os portuguezes para com a sua real pessoa; e esta verdade, felizmente, 
é hoje reconhecida em toclas as 'nações da Em:opa. Mas porque existem est~s 
sentimentos profundamente gravados na nação portugueza, nem por isso t êcm cle1- . 
xado ele apparecer homens clesmoralisaclos, que, pretendendo destruir o governo 
legitimo ele el-rei nosso senhor, têem tambem procurado lançar a nação no abyslll;o 
de todos os males , e é a estes que sua magestacle manda processar em conforlll;l
dacle elas leis, dos princípios ele justiça: e elo que é devido á segurança e tranqml
lidacle publica. 

A aggressão dá fragata bi'azileira, a que v. s. n, com particular empenho, quer 
que sómente se elevam imputar os acontecimentos ele que estou devassando, nã_o 
póde de ma.Jneira alguma excluir, nem os factos anteTiormente á sua vinda prati
cados n' esta ilha contra a r eal auctorídade . e soberania de el-roi nosso senhor, que 
fazem igualmente o objecto ela minha commissão, nem tão po1,1co a rebellião ten
t<.t.cla por uns p oucos de revolucionarias no momento cl' essa mesma aggressão . . 

V . s . a não pócle ignorar que no dia 4 de novembro passado foi surprehencliclo 
o castello de Santa Cruz d'esta villa por uma multid~o ele paizanos armados cl~ 
differentes armas1 soando logo ali' o grito d~ r ebellião contra o governo de el-rel 
nosso senhor; e que havendo levantado d'este porto a dita fragata na noite d'esse 
dia, r egressando só no dia 10, os rebeldes se conservaram, todavia, senhores elo 
dito castello até ao dia 5, sendo então vencidos pelo valor e ficlelidade do actua.l 
governador e da tropa á sua c1isposiç~io, em cnjo acto foram apanhados em fla
grante vinte c seis rebeldes, qne ::tincb hoj e se achan'l. presos . 
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.Por qnc motivo, pois, pretenderá v. s.!l que se occultem todas <;stas verdades, 
ass:m como os Ütctos r evolucionarias anteriormente occorridos? ~' certamente, 

. n:tuto extraordinario e suspeitoso um empenho tal, e consegnintemente tambem o 
dtto seu .officio, em que v . s.a me dá mna lição muito soffrivel de faltar á verdade 
ao soberano, chegando até a fazer -me a injustiça de •se persuadir que ett seria 
capaz de occultar ou ele desfigurar ao mesmo augusto senhor os facto s cujo des
co.brimento e conhecimento, assim como dos seus auctores, constitue o objecto ela 
nnnha commissão. Quaesquer, porém, que possam ser as rasões que animassem 
a v. s." a dirig ir-me agora um tal officio, foi da maior estranheza para mim que 
só se lembrasse de me transmittir as idéas n' elle expressadas depois de serem 
passados dois mezes que cheguei ·a esta ilha e que comecei os meus trabalhos. 

Por ultimo cumpre-me dizer -lhe que é a el-r ei nosso senhor, e não a v. s.a, 
nem a mim, que pertence tomar na devicla consideração os factos aqui occorridos, 
e. abraçar ácerca d 'elles aquella politica qne for mais conveniente ao seu r eal ser
\Ttço e aos inter esses da nação, cumprindo só aos magistrados executar pontua,l
meute as suas soberanas ordens, e fazer chegar . ao seu real conhecimento a ver
clacle e não a lisonja. Firme n 'estes princípios, asseguro a v. s .~ que nada será 
capaz de me faz er desviar elo fiel cumprimento elas .r eaes ordens, assim como dos 

· meus deveres , e que estranhando, quanto me é possivel, a pretendida ingerencia 
ele v. s .a sobre a minha .commissão, eu me não darei mais ao trabalho de respon
der a quaesquer officios seus, no sentido elo que me dirigiu em data de hontem. 

Deus gLlarde a v . s.a H 01·ta, 3 de novembro de 1829. =O clesembargaclor, 
José J.WonteÍ?'O To?Tes . = Ill. mo s:r. ]Yligq.el Maria Borges ela Oamara, corregedor 
cl'esta comarca elo Faial. 

. s .o 

Ill. mo sr . -Respeitando, como elevo, a commissão de que v .. s. a está encarre
gado, vejo comtudo no seu officio ele antes ele hontem, que ora acabo de receber, 
a persuasão em que v. s.a está ele que eu pretendo occultar factos que, apenas oc
conidos n'esta ilha, foram por mim mesmo levados á presença de sua magestacle, 

· taes e quaes v. s. a os apresenta no seu officio, deri v anelo cl ' esta persuasão as icléas 
que com muita injm·ia minha ali vejo transmitticlas . 

El-rei nosso senhor foi ele tuclo informado mui exactamente, e, apesar el 'isso, 
v . s. a mui hem sabe o t eor elas suas respostas ás participações que lhe foram fei
t~s, e então não é para admirar que eu inste por uma resolução sobre taes mate
rtas, conduzindo-me entretanto segnndo a política assaz palpavel de taes ordens . 

A distancia elas ilhas e a sua falta de commünicação com a côrte exige que 
sua magestacle tenha empregados que saibam dil:igir os .negocios sem esperarem 
cl~cisões , que podiam chegar fóri.t. ele temr:o, e é poi' 1sso qu_e os coHcgedores 
u. esta capitania exercitam a au?toncla~e ele rnte11cl.entes ela pohma, se~ depenclen
Cta da intenclencia geral do r emo, CUJa marcha (Julgo que tenho motivos para a 
saber) é . tão mysteriosa e delicada, quanto é a elos .r evolucionarios a: toc~as as 
denominacões que ella tem a combater; e se os magistrado;:;, que só teem poder 
para julg~r, attenclem só á marcha orclinaria d.fl um processo, os que têem obri
gação de governar povos clirigem-se pela poli.tica necessaria e adoptavel, segundo 
a.s circumstancias, dando de tudo parte a el-rei, como eu o faço e tenpo feito, e 
Por isso pócle v . s.a mui bem inferir quantas orcle:p.::;, e ele que natur~za1 terei eu 
recebiclo em circumstancias taes como aquellas em que nos temos achac1o! 

. . Se v. s. a tivésse presentes as min!+fl.s participações ao ministerio, ele certo não 
du·1a que eu tenho empenho em occultar a verdade, c por isso muito me r esinto 
de que v . s.a, entenclendo o meu officio (talvez por mal escripto) ás avessas do 
que elle queria dizer, accumule sobre o meu credito suspeitas tão pouco mereci
das . Esta m.inha correspondencia (confidencial) não é campo ele discussão para mi-
nha clefeza, e por ,isso nada mais digo sobre ta.l assump.to . . 

Finalmente, o meu cargo obriga-me a dirigir-me a todas e quaesquer aucton
dades para desempenho da alta política e profunclas vistas ele sua magestade, e 
por isso a v . s:a me dirigirei sempre que julgar conveniente, sej a qual for a idéa 
qlle forme da minha correspondencia, que toclru encaminho a bem do serviço do 
lllouarcha a quem servimos todos. 
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Deus guarde a v. s .a Horta, 5 de novembro ele 1829. - ·lll.rno sr. desembar
gador José Monteiro Torres.= O corregedor, ~M:igMel lYlaTia BM·ges da Cwncwa. 

Satisfazen.do ao qtte v . s.a me r equisita no seu officio datado de hontem, re
mct to R. devassa avocacla e mais papeis relativos aos acontecimentos revoluciona
rios que tiveram Jogar n'esta ilha nos dias 4 e 5 ele novembro passado; e como 
seja necessario que nes autos appareça o que for possível apparecer dos motivos 
que fizeram sustar os procedimentos jucl.iciaes começados, tenho a declarar a 
v . s .a que, havenclo taes factos occorrido no tempo e_m que pela primeira vez ~s
tava mos vizinhanças ela ilha Terceira a expedição enviada para destruir o go
verno ali levantado e o foco da clesorclem elas demais ilhas, e sendo os aconteci
mentos em questão uma centelha cl'aquelle fogo, atiçada por aquelle goverp.o e 
para os mesmos fins, assentei que devia esperar se abrisse a syndicancia ele que 
vinha encarregado o desembargador José Monteiro Torres, a fim ele receber cl' elle 
as instrucções necessa.rias, achando-se ele mais a mais na ilha Terceira os fugi
tivos princij:>ae~ collaboraclores ela desordem cl'esta; mallograda, porém, a expe
dição e clesamiJaraclas estas ilhas até ao principio de maio elo corrente anno, dei 
parte elos motivos políticos que, não só me inhabilitavam para desenvolver um pro
cesso que augmentaria inimigos na epocha em que as me.smas auctoriclades mal 
atinavam com os meios el e defender as proprias vidas, mas tambem inhibiam tes
temlmhas imparciaes e :fidedignas ele deporem com segurança. As r espostas ás 
amiudadas representações feitas a sua magestaele, pelo governador militm· e por 
mim, foram, julgo eu, apanhadas na ilha Terceira em um hiate que ali arribou, 
e ele tudo foi roubado; e, portanto, a decisão sobre os mais importantes pontos 
nos não chego11: á mão . 

V. ·s . a verá dos autos a implicancia da pessoa elo consul ele sua magestacle o 
imperador elo Brazil, e saberá elo governador militar a obrigação que a seu r es
peito fiz eram contrahir, apuradas e ponderosas circumstancias, ele onde pócle con
cluir que, emquanto sua magestacle ·el-rei nosso senhor não r esolver alguma cousa 
a tal r espeito, esta clifficulclade, junta ao actual estado ela ilha T erceira, impossi
bilitam poi· ora a marcha r egular elo processo, sendo muito provavel que n' este 
estado ele cousas a espada ela justiça deixe intactos ·os que talvez se possam con
ceituar principalmente implicados: negocias tão importantes não podiam ficar en
tregues a um juiz leigo; eis o motivo por que foi avocacla a devassa por elle 
começada quando eu estava gravemente enfermo e com minha mulher ele cama, 
tendo, havia dias, dado á l uz uma cr eança. . 

E m summa, a segm·ança publica e inclispensaveis considerações políticas exi
giram que este processo, que a todo o tempo se podia organisar, fosse olhado 
como obj ecto secunclar•io áquelles ; e é q11,anto posso declarar a _v. s.a, assevel·an~ 
elo-lhe que nada se fez sem que se desse parte a sua magestaele e ao ex.mo sr. 
governador e capitão general em todas as occasiões que os rigores elo inv<:)rnO o 
permittiram, á vista cl9 que v . s. a procederá como entender. justo e oonveniiomte 

. ao real serviço . 
. D ens guarde a v . s .a Horta, 1 de julho ele 1829 . - Ill. 1110 SI' . clr. juiz ele fóra 
d' esta ilha, Manuel .f\.utonio Garcia ela Matta . =O corregedor, J.lf.iguel Jll[cwia Bo1·· 
ges da C'ctnW?'a, 

Aviso 

Ill. rno e ex. mo sr.-Tendo-se alistado nos corpos ele vohrntarios r ealistas u)Jl 
grancle numero ele pessoas, que ou já exerciam postos ele officiaes nas ordenan
ças, ou se achavam, ].)ela sua nobreza, riqueza e mais circumstancias, nos termos 
ele occupaeem os mesmos· postos; e querencld el-rei nosso senhor prevenir as clif
ficuldacles, que por este motivo poclem occorrer, ele não se encmltl'arem pessoas 
que, tenclo os necessarios requisitos para seFem eleitos para officiaes ele ouden:an
ças, não pertençam comtuclo aos corpos ele voluntar~os r ealistas: é servido or
denar que tóclos Oi:\ incllvicluos, que tiverem praça n' estes corpos, possam ser elei
tos para offioiaes ele ordenanças, tendo as· circumstancias ela lei, e sem que por 
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isso deixem de continuar a pertencer aos mesmos corpos realistas; e pela mesma. 
~aneira continuarão a exercer os postos de o:fficiaes de ordenanças aquelles que 
teem praça nos refericlos corpos· de voluntarios r ealistas, visto não ser incompatí
vel um e outro serviço; mas se porventura acontecer o terem ele satisfazer a am
bos ao mesmo tempo, o general da respectiva província, on a auctorielaele mili
tar ele maior graduação do districto, quando o caso não permittir que se possa 
recorrer áquelle, ' resolverá se eleve preferir o serviço das ordenanças, ou do corpo 
de volnntarios realistas, conforme a natm·eza d'elle. 

O que commtmico a v . ex ." para sua intelligencia e execução, fazendo-o assim 
constar: ás camaras e mais auctorielades a · quem . competir a sua execução. 
1 Deus guarde a v. ex. a Paço de. Queh~z, em 11 de novembro de 1829. = 
Ooncle ele S. Lou1·enço. =Sr. visconde ele Veiros. 

Oflicio 

(Extmto do n. 0 118 rcserl'ado) 

. Como não sei por que via Jacob· Torlacles se tem dirigido para participar ter 
1>Ido reconhecido no seu caracter de encarregado de negocias, podendo acontecer 

· que esta participação não tenha chegado ao conhecimento ele v. ex.•, repito o que 
elle me diz em uma carta de 4 ele outubro: 

~~:No clia 2 do corrente apresentei a este governo as minhas cartas creclenciaes. 
co_mo encarregado ele negocias de sua magestacle :fidelíssima, e, n'esta qualidade, 
ftn reconhecido publicamente e recebido pelo presidente elos E staclos Unido~ . » 

Este acto e· o elo reconhecimento pela côrte de. Roma, que tem produzido 
maior effeito no publico elo que o primeiro1 tem feito com que a opinião geral, 
com mui pequenas excepções, é que el-rei nosso senhor vae ser reconhecido por 
todas as potencias, apesar da exaltação elos perioclicos da opposição. 

Lonch·es, 11 ele novembro ele 1829.= Visconde ele Asseca. 

Portaria 

Tendo consideração ao estado ele necessidade ele provisões em que se deve 
sempre considerar esta ilha, ainda qua:nclo se não experimentem faltas presentes, 
:nas que podem succeder : hei por bem prorogar até ao fim elo corrente anuo a 
l~enção de todos e <J:Uaesquer direitos aos gen~ros comestíveis que até este pe
l"lOdo n'esta ilha forem importados. 

A junta ele fazenda 1mblica cl'esta província o tenha assim entendido e faça 
constar nas estações aonde convier para sua execução. 

Pala cio elo governo em A.ngra, 12 ele novembro ele 1829. = Conde ele Villa 
F'lo?·. · 

OrdeB.n do dia 

. Repartição do ajudante general em Ang~·a, 16 de nov~~bro de 1829. - Cum
prindo com a maior satistação as ordens ult1mamente recel:ilclas de sua magestade 
a rainha, communico á guarnição cl'esta ilha, que, tendo a mesma augusta senhora 
r:cebido, no momento ela sua partida para o Rio ele Janeiro, os o:fficios em que 
t1ve a honra ele participar-lhe os gloriosos successos do dia 11 ele agosto proximo 
Passado, houve a mesma augusta senhora por bem mandar louvar e agradecer 
e~n seu real nome a todos os o:fficiaes, o:fficiaes inferiores e soldados d'esta guar
nição, e muito partic-q.larmente áquelles a quem coube em sorte a mais activa 
cooperação para os successos cl'aqnelle dia, as provas inclubitaveis que ali deram 
ele seu amor e :ficleliclacle ao seu throno e á lei fundamental em que este se :firina., 
e o yalor brioso e inestimavel generosidade com qtle se houveram em tão renhida 
;pel~Ja. 

. Sua magestacle le·ya impressos em sua alma os relevantes serviços cl'esta guar
ntção, e lhe manda assegurar que o objecto da sua contínua solicitude será o pôr 

.seu valor e íicleliclade em circumstancias ele acabar a emprez;a tão nobremente 
começada ele libertar a patria da oppressão e ele restituir a Portugal, com a sua · 
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legitima rainha, com o reinado ela carta e das leis, essa nob~·e parte da gente po~·
tugueza que tão digna se ha .tornado elo amor elos seus concidacULos, e da aclmt
ração e estima dos estranhos. · Concle ele Villa Flor. 

Edi'tal 

Á mesa do clesembargo do paço bai.'to~ o decreto elo teor seguinte: 
«Tendo chegado ao meu r eal conhecimento, aom grande estranheza e pro

funda magt1a1 a noticia dos desacatos e roubos sacrílegos que pToximamente têem 
sido commettidos em varias igrejas c ermidas el'estes meus reinos; e sendo ele 
absoluta necessidade cohibir estes horrorosissimos crimes com prómptas e e:ffica
zes providencias, que desaggravando a magestacle divina, por elles gravissüna
mente offendida, conciliem o respeito devido á santidade ela religião: sou servido 
determinar o seguinte: 

«1 .0 Toda a pessoa que descobrir o auctor ou auctores ele algum desacato, 
ou roubo sacrílego feito em igreja ~~ lagares sagrados, receberá ele premio, que 
lhe será satisfeito pelo cofre da intendencia geral ela policia, a quantia de réis 
5001$000, logo que o delicto se achar legalmente provado, seguindo-se o castigo 
dos que os commetteram ; e serão n'estes casos aelmittidas as denuncias em se
gredo como o direito permitte. 

«2. 0 Para que mais facil e promptamente possa verificar-se a apprehensão elos 
réus de tão execranclos crimes, e Impor-se-lhes o merecido castigo, será cumula
tiva a jurisdicção ele todos os magistraclos não sómente d'esta oôrte, mas tambero. 
de todas as províncias elo reino, para que em perseguimento dos mesmos réus 
possam saír elos seus territorios, constando~lhes que em clistricto alheio se acham 
criminosos ele tão nefandas culpas; e inquirindo c1os factos sem ligação a praso 
certo de tempo, nem determinado numero de testemunhas, os autuarão em pro
cessos simplesmente verbaes com os depoimentos elas testemunhas que ácerca 
dos deli~.tos perg·untarem; e interrogando-os judicialmente, os remetterão no termo 
ele oito dias, contados contínua e successivamente d'aquclle em que se ver.ifi.car 
a prisão,, para as cadeias da relação do clistricto, a que pertencer o logar do cle
licto, a fim ele serem logo ali julgaclos os processos, qLte juntamente com os réus 
serão remetticlos para a dita relação . . 

<I 3 . 0 Logo que os processos chegarem á casa ela supplicação, ou á relação elo 
Porto, se tratará immecliatamerit.e elo despacho d' elles, para serem os réus seu · 
tenciaclos sumrnaria, verbalmente e <ile plano, impondo-se-lhes as penas decreta
elas nas minhas leis, sem que aos juizés pertença arbítrio algum para al terarem 
ou moclifi.carcm as ditas penas, tenclo-o sómente no exame das provas, e sem qt'le 
isto se retarde por serem :fm,ias; porque á excepção unicamente dos dias que im
IJÕe obrigação ele ouvir missa, e os da semana santa, em todos .os outros se de
verão propor, sentenciar e executar os r éus de tão abominaveis crimes . Nas 
mesmas l)Cnas incorrerão todos aque}les, em ct~jo poder se acharem o~jectos rou
bados nas sobreditas igrEjas e logares sagraclos, occnltanclo-os e retendo,os como 
receptadores, posto que não sejam as mesmas pessoas que commetterarn os crimes. 

«4 .0 Attendenclo ás justas considerações elo horror, que a todos deve causar 
a pratiea de tão graves clelictos, e á H•rgcnte necessidade publica ele os faz·er ces
sar : sou servido permittir que pelas justiças ou pela ti·opa se possa dar fogo aos 
indivíduos que, sendo encontraclos em :flag·tante· delicto, se pozérem em resistencia, 
ou fugirem para não serem presos pelas mesmas justiças ou pela tropa. 

<<b -0 Aos magistrados que se clisting·uirem no exacto cumprimento cl'esta.s.cle
terminações, apprehendenclo e procossanclo · OS mencionados réus, fatei mercê, des
pachando-os com o logar a que estiverem a caber, e me haverei por mal servid0 
com aquelles que o contrario fizerem; pal'a o que ordeno que nas residep.cias que 
se tirarem elos juizes criminaes cl'estes reinos se pergunte especialmente pelo 
.modo· com que se houveram nos processos elos desacatos e roubos sacrílegos coro
metticlos nas igr<=:jas de seus r espectivos districtos, pn.ra que, ve:vi±l.ca.nclo-se qual
quer omiss~to sun. em descobri r em e. faze.~;:em prender os sob1·edi tos réus, fie con
siclorem inhabilitaclos lJUJra continuar no exercício da magistratura. 
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A mesa elo elesembargo elo paço o tenha assim entendido e execute na parte 
qtte lhe toca, f~1.zendo publica.r es te decreto por editaes n'esta côrte, e em todas as 
cabeças das comarcas do reino. Palacio de Queluz, em 14 de novembro de 1829. = 
(Com a ?'tbb?·ica de s~hcc magestcccle el-rei nosso senhor.)» 

E p:;vra que chegue á noticia de to clos, se a:ffixou o presente editaL Lisboa, 
20 de novembro de 1829. =João da 8il·veim Zuza?·te. 

'X' 

O Paq1wte de Port1tgal, nJlndindo a urna carta dirigida ao conde de Abercleen 
por Henry Ga.lly Knight, em que a política elo ministerio britannico é analysacla 
desfavoravelmente, apresenta no seu n. 0 xn, de 10 de novembro, a traclncção da 
parte relativa ao nosso paiz, precedendo-a das seguintes linhas: 

«Acaba de saÍJ'• á luz e 'tem produzido extraordinaria sensação. O auctor mostra 
~ue o systema, ele política estrangeira seguido por Inglaterra, depois da. morte elo 
1.Uustre Canning, lhe ha feito perder a consideração que lhe correspqnde, e em 
que a deixou aquelle grande homem ele estado. Prova que os princípios por elle 
acloptaclos não foram seguidos pelo actual rninisterio, sem embargo de haver pro
testado observai-os; que em Jogar de pôr-se á testa das luzes E) da civilisaç~to para 
promover a regracla liberdade dos povos, se poz ela parte do absolutismo, aju
dando os oppressor es . A clm~eza elas icléas, a exacta a:pplicação dos princípios 
aos factos· e a: veheme;ncia elos argtlmentos tornam este opusculo summamente in
teressante .» 

A traclucçfi.o ele toda a éarta,. que logo se attrib~1iu a Luiz Franéisco Miclosi, 
appa:receu poucos dias depois, impressa por Bingham, com um pequeno prologo 
u'estes termos: 

«Entre as . publicações que o prelo inglez tem produzido e dizem respeito 
ao estaelo político ela Grau-Bretanha, me pareceu mui digna de ser traduzida 
em vulgar, para poder chegar ao conhecimento dos meus compatriotas a pre
sente carta, escripta por mr. Gally Knight e dirigida a lord Abercleen, minis
tro e secretario ele estado elos. negocias estrangeiros. O estylo cl'esta publicação, 
as verdades que encerra e · a moc1eração elo escriptor. a tornam digna ele· r ecom
mend::).ção . 

«No momento em que a sorte elo malfadado Portugal absorve a atten.ção ge
ral. do mundo oivilisaclo; no momento ~m que centenares ele victim~s são levadas 
ao patíbulo e sacrificadas pelo monstro infernal que opprime a nossa patria; no , 
l1l0mento em qne milhares ele nossos compatriotas gemem em infectas masmorras 
ou vivem proscriptos longe da tei'1'a qne lhes deu o nascimento, interessa sobre
l'llalileira conhecer qual é a opiaião geral ela parte sensata da nação ingleza e ela 
Etu·olJa inteira ácerca ela extravagante política elo gabinete britannico. 

«A despeito· de todos ôs embustes e violencias elo despotismo, e de todos os 
tentames ela ambição e cegueira elo abt1so elo pqcler, são immensos os progressos 
da rasão: a causa geral elo bem ela humanidade ha ele finalmente triumphar. De
balde se· arma contra ella a tyrannia: os clespotas, por ver se podem entender-se 
e concordar em seus interesses, formam allianças secretas, mas não se entendem, 
não concordam. Os povos, sem formar allianças, sem entrar em tratados ou con
gressos, concordam em sentimentos, em desejos, em interesses, e entendem-se em 
toda a distancia, em toclos os idiomas, pontue a rasão não tem limites materiaes 
e falia uma só liaguagem. Se os direitos da legitima soberana estão suffocaclos 
por um monstro; se a fol'ça malefi.ca ela prepotencia ainda os não deixa geral
mente pi:oclamar, elles, sem embargo, existem cada vez mais arr,aigados no co-
ração dos subclitos fieis ela augusta r ainha. · 

«A victoria ela causa da legitimidaele contra a usurpação nãó póde ser duvi
dosa, embora os sectarios elo apostolicismo trabalhem por sustentar no mal seguro 
throno o crime e a imbecilidade. Estes principias foram estabeleci.clos em todos 
08 cong!ressos; hão ele vingar e restituir o throno usurpado á legitima soberana e 
a paz ao. desgraçado Portugal. 

«Londres, 20 ele novembro.» 
Segue o texto com as respectivas annotações feitas pelo tracluctor. 
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Car-ta 

Mylorc1: - Dirigincl0 :1 v . s . a estas linhas !!lO mome:m.to actual, cumpre-me r0-
gar-lhe que não me creia im;pelliclo por mptivo algum hostil contra a administra
ção de que é chefe o duque ele Wellington. So.bejos motivos i·eclamam a graticlã_o 
e respeito publico para o homem que ultimamente adquiriu o maior jus á admi
ração nacional, fazendo ao seu paiz dois tã.o grandes serviços, que, sendo um d'el
les bastante para immortalisar seu nome, ambos são superiores a tudo quanto um 
só homem tenha feito até agora. Eu consicleraria mau inglez todo aquelle que po
clesse esquecer Waterloo ou a questão catholicctJ bem como a consummacla firmeza 
e í:mtelligencia, jtmtas ás superiores qualidades do entendimento., que são igual
mente n.ecessarias e fo;ram simultaneamente desenv.0lviclas, tanto :no seu· triumpho 
civil como no mirlitar. 

Possuindo taes sentimentos, ninguem me poderá suppor mo>'· do por outros 
motivos que não sejam vehemente amor da patria e des~o sincero ele a ver se
guir em todas as circnmstancias a politica ' mais compatível com o seu caracter e 
a sua honra. Aincla que escrevo ele terra ·estrangeira, em meu peito só cabem os 
sentimentos que elevem animar um v-erclacleiro inglez. Eu jamais adapto as opi
niões elos descontentes elo paiz em que me acho, nem tão pouco é minha intenção 
tornar-me o echo das diatribes elos seus jornaes . :As r.eflexões que vou offerecer 
::'L consideração ele v . s. a tê em mais rem o ta origem e abrangem maior cireulo. A 
grande cliffei·ença de opinião que achei no continente ácerca dà Inglaterra, é que 
.accencleu em mim o clesejo de lhe escreve'!:' ; e . é força fazel-o, quanclo vejo me
noscabaclo o antigo renome e gloria do meu paiz. 

Até ha dois annos a esta pa.rte era Inglaterra considerada pelo continente 
eomo um ami.go, um protector; todos o.s indivíduos apregoavam. seus louvores, e 
parecia que as nações clesejavam q.ue· a influencia britannica se estendesse por 
toda a terra . · 

Durante (i) a!íll!l.O passado, e j bl. n'este, varias paizes tenho corrido elo continente; 
mas a · gloria e o prazer, que eu sentia outr'ora, trocaram-se pm: hem clifferentes 
sensações. Inglaterra j{t não é o objecto da approvação univm~sal. Já não é consi
dG~racla eomo o esclarecido advogaclo elos princípios liberaes de todo o mundo; pelo 
contrario, é accusacla ele haver engrossado o partido inimigo da liberdade, e isto 

· quando a sua i11terna política merece e r ecebe os maiores louvores. Seria possível 
que um inglez presenciasse tão extraorclinaria mudança na estima da sua patria 
sem sentir a mais profunda magua? 

É natnral que v . s . a sinceramente se admire, sabendo que o procedimento dn. 
Inglaterra é gera}mente dcsapprovado. Talvez me contradiga com todos os pro
testos que t em recebido ela confian~a dos governos de melhor regimen, asseve
rando que nunca existiu melhor intelligencia ·entre os gabinetes da Europa ! Esta 
resposta seria cabal, se a opinião publica fosse m~ norne sern sent-ido) se os gover
nos fossem tudo e as · nacões nacla . 

Mas a publica opinião pócle ser erronea 1, e censuras estra,ngeiras n~o têero 
muitas vezes melhores fundamentos elo que odios na.Jcionaes. lVluit.o estimaria con
vencer-me ele que a mudança geral de sentimentos, a que acaibo ele al1udir, fosse 

·um clamor vão e sem fundamento, uma iavenção fraca ele inimigos; mas não posso 
deixar de reconhecer que a nossa polí tica estrangeira tem adapta-do mui clifferen
tes princípios, e a esta clifferença é que unicamente elevo attribuir a mudança de 
opinião elas outras nações. As promessas elo governo actu.al, quando entrou ' em 
suas funcçõcs, não nos prepararam por certo para similhanie differcnça. 

V. s. a poderá ter melhores rasões, elo que as que geralmente se poclem conhe
cer, para adaptar novo systema ele política. Os olhos do publico não elevem pe
netrar os arcanos do gabinete, e muitas vezes o desgosto ela multidão é effeito de 

1 Se o auctor entende por opinião publica o·parecer de certo numero determinado de pes
soas, a quem cega por vezes o espírito ele prev~mção ou os prejuízos nacionaes, é exacta a .idéa; 
se porventura allude aqui á exposição elo sentimento 1miversal, não parece ser justa a observa
ção, ao menos na m::Lteria ele que se trata. A publica opinião, l'esultaclo ele consenso geral dos 
homens ele todos os loli\'ares e condições, sobre a justiça ou injustiça elos procedimentos publi
ços de um governo, é ttda como sentença infallivel. 
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. ignorancia; porém, a fim ele provar se a muclan~.a de opm1ao do continente as
senta em motivos justos, seja-me permittido expor sobre que fundamentos as na
ç-ões continentaes deviam esperar que a' política ela I nglaterra se dirigisse, qual 
na verdade seja a sua: primeira obrigação para com os oritros povos elo mundo, e 
quaes os unicos princípios dignos ela cminencia do seu logar. 

A Inglaterra, não obstante os seus tropeços finn.nceiros, occupa um logar in
vejacl@ i e possue grandes e particulares vantagens . V. s.a não negará que estas 

· vantagens dimauam principalmente da.s suas livres inst ituições . 
. . A estas instituições a Inglaterra eleve r ecursos espoutaneos e quasi inéx;hauri 

VCls na hora da precisão., e braços sempre prestes para acudir á patria : As nações 
('1ue não clesfructam tanta liberdacl e como nós, Cl1- ·tam menos a governar; todavia, 
a Austria e a Hespanha podiam ter aprendido pela experiencia que os vassallos 
do clesp.otismo valem menos do q ne os cidadãos de um governo liVTe. As institui
ções de Inglaterra s~io uteis ao inundo em geral, não só porque offerecem o mo
delo approvado e digno de imitaçfio, mas tambem como freio á t:yrannia em g:eral. 
Emqtlanto existir o senado britannico 2 haver á 11-m triblmal no mundo, peracute o 
qual os tyra11nos ela terrn. têem ele comparecer, para ali ser em inevitavelmente ex
postos, qun.lquel' que seja a sua graduação ou poder, á !')xecraçã.o e desprezo do 
genero hum:nl@. Nada do que elles fazem póde ser seg-redo; o senado britannico 
o llinntmcia a todo o mundo. A memoria cl'es te beneficio, tão util a toda a Euro
pa, só ele per si podia induzir as outras nações a perdoarem á Inglartena a sua 
superioridade. · 

Mas este auxílio inclirecto não é tudo quanto as outras nações têem direito de 
esperar. Tão altamente collocacla, senhorá ele tantos meios, quaes, pergtmto eu, 
deviam ser as clif:lpos ições da Inglaterra pa~1a com os outros paizes? Qual é o seu 
dever quando exercita a sua influencia ou se põe em movimento? Como nação li
vre não deveria ella folgar que a;;; outras se approximassem da su;;t feliz condição? 
Não se euchâia de prazer \'enclo derramados princípios lmninosos Q sabias insti
tnições?. Não deverá em todas as occasiões auxiliar antes com o seu poder aquel
les que procuram melhorar a condição da sua patria, do que CJ..poiar os inimigos 
de to.clos os progFessos? O seu dever, o se tl imperioso clever é claro; preencheu· 
clo-0 , ha ele infallivelmeute pôt' ela sua parte a força, a illustração ela Europa; mas, 
faz end•o o contmrio, sení obj ecto do oelio de todos os homens illust~•aJdos, · e fará 
causa connimm com tudo quanto ha de mais elecrepito e desprezível. 

Não a concluz~I'Ía o desempenho de snas obrigações á sua propria ventura? 
Não .augm entaria Inglaten•a seus inter esses, animando a prosperidade dos outros'! 
Não se tornam os povos mais consumidores, ao passo qi.1e mais se civilisam? A 
proporção que os goveraos se illustram não conheaerão elles as vantagens de um 
commercid livre, e· :não convirão na rec iprocidade que agoxa recusam? Não offe
recerá acaso a be~evolencia, que deriva da universalidade de sentimentos, tão fa-. 
cil commúnicação, quantos obstaculos o oclio apresenta? Não haverá differença en
tre aversão univeFsal e universal estima 7 
. Creio que v. s.a n ão te m que obj ectar a estas ve1•elades tl•iviaes. Pelo contra

rr?, ha de convi1• que taes disposições para_ com os. outros povos estã-o em contor
mldacle ccim o caracter e com a honra ela InglaterFa. 

Porém, entre aquelles qt1e voluntariamente concordam n'estas prroposições, ha 

. 1 E se o Jogar que a Grau-Bretanha hoj e occupa entre as nações da Europa não é o pri
n~e~ro, isto o deve á n).esquinba e tortuosa politica do ministel'io actual, que se separou dos prin
Clpios de mr. ·Canning paFa jaze1· a côrte aos clespotas do continente, e cl ei.·wu tomQ.r o 13ceptro 
a uma grande potencia, ele cuj as mãos é quasi impossível arrancai-o, priuaip::J;lm13nte 15e oonti-
nuar no systema que agol'a segue. · 
P 2 Este senado estigmatisou os "procedimentos elo actual ministerio a res:r>eito dós negocios de 
f Or~ugal, e tão miser.avel foi ~ clefensa, que os ministros :fiz~ram da s~a politica, e a rasões ~ão 
LLtcls (alem ele notonamentc falsas) recorre1·am, que o propno seCl·etano ele estad•J elos negocws 
estr~ngeirus chegou a affirmar que na ilha T erceira se havia cunhado moeda repu!Jlicana! Re 
f11bhcaua! E sta moeda tinha a lenda ele utilitati ptGblicre, lenda de outra moeda portugaeza elo 
empo ele el-1·ei D. Joã.o VI, a mesma que se Yê na que mais frequente se cunha em Lisboa em 

nome elo usurpador! Que mec}o tinhas. ex.• ela republica ele Portugal, qu,anclo todos os portu
guezes honrados cla;mavam legitimidade! A legitimidade reconhecida pol" Jnglaterra e pela Eu-
ropa ! · 
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mu itos (n'este .numero estou longe ele incluir a v. s .a) que, reconhecendo a ver
dade elos princípios, negam que actualmente se possam pôr em pratica; que n'ou
tras circumstancias fura louvavel tal procedimento, m~s que no estado presente 
ela Europa seria summamente perigoso . 

Póde acaso alguem esquecer-se de que já se fez a experiencia e com favora
vel resultado? 

Examinemos, portanto, em que se fundam as opiniões a:aquelles que se de
têem por taes receios , que não duvido acreditar sinceros. E melhor confessa~·, 
porque· seria ocioso negai-o, que a r evolução franceza dividiu a Europa em d?1s 
partidos e deu origem a dois systemas- os amigos elas velhas e os das novas In
stituiçõ es , o systema libeml e o rtbsoluto. 

Os amigos das velhas instituições não sómente julgam que tudo quanto cliffere 
do que existia antes ela revolução franceza é mau, mas antolha-se-lhes qualquer 
desejo de innovação uma tentativa para r enovar as scenas. da r evolução . Não vê
eles, clamam elles, que o principio r evolucionaria está constantemente em acçuo? 
Que todos os movimentos e todos os esforços não são outra causa mais de que 
incessantes machinações dos inimigos do altar e do throno? Não vêclcs que pro
teger os princípios liberaes seria promover os projecto s e combinações elos atheus 
e republicanos? Olli.ae que só podemos evitar a tempestacle imminente susten
tando tudo quanto é velho, para fugir ao perig-o que se acha ele envolta com tudo 
<luanto ·é novo. . 

Sem querer imputar a v . s .a uma .opinião -simil11 ante em tudo, não posso dei
xar ele i11ferir, ~í vista do systema ele politica estrangeira que se segue em Ingla· 
.terra1 depois que v . s . a assumiu o pocler, que o seu animo não se acha toü1lmente 
livre do J.'eceio ele taes perig-os, os quaes, a serem verdadeiros, requer em por certo 
g:rand·es !Precauções para se evitarem. 

Não negarei que a r evolução franeeza e os acontecimentos cl'cstes ultimos túnbt 
.ann0s deixaram apoz ele si vestigios indyleveis ; qualquer tentativa para os apa.
gar e :restituir as cousas ao antigo estaclo, se~·ia baldado empenho, ainda guau~o 
tal tentativa fosse j1>1sta ou conveniente. Que homens podem lisonj ear-se, por ro::.uo· 
r es esfoil:ços que façam, de chegar a -reunir c collocar na primitiva posiçilo toclos 
os atamos do pa&Saclo, inteiramente dispersos ? Toclas as cousas se acham iuuda
d.as . Novos estados se levantaram; estados antigos, uns têem-se adíantado,- algttns 
retrograclaram e outl'OS clesappareceram. A velha balança ela Europa tornou-se, 
como · acoutece a um mappa g-eographico já usado, ma.is um simples objecto ele 
curiosidade, do que ele utilidade . A nova org-anisaçrio elas cousas deu nascença a 
novos inte1·esses, e estes a novas combinações . . 

A revolução fJ.:ance-za não foi um acontecimento que podesse concluir-se, á~~
milhança elas gu.ea:ras anterioa:es ela Europa, por um tratado, voltando todos os IU

clividuos a seus lares, uns de melhor, outros ele peior concliçrio ; porém foi ur.n 
abalo, cujas eonsequeRcias co:ntinuarão por longo tempo em acção, e os seus effe~
tos abrangerão, não só as icléas dos homens, mas tambem os lagares em que vi
vem. Foi uma con.vt1lsão moral tã:o forte como a elas cruzadas ou ela r eforma . 

Os effeitos mor.aes são os que merecem a mais seria attenção. Existe sem du
vida um espirito ' novo e vigilante - é o espirito elo seculo . Antes ele o conclmunar
mos precipitaclamente1 o;u ele ceder .aos nossos terrores, examinemos qna1 é a.na

. tureza real d'este espiTito, se os seus fins são criminosos1 se cl'elles resulta pertg0 • 

O genero humano respeitou em todos os tempos os homens que r eputava sens 
protectores. Na desgraçada idade em que a Europa moderna começava a saír ape
nas elo. estado de anar?hia geral

1 
tinha-se em ~·rande veneração a Igrej a, porq-ue 

a Igrep era a que mncamente podia moderar a furia dos barbaros armados. · 
Na idade seguinte igual r espeito se tributou aos· r eis . Os príncipes protegeralll 

todos ·os que se achavam debaixo do seu clominio, e lançaram_ os fundamentos da, 
sua propria ascenclencia sobre a solida base do 'bem publico. Todavia o poder, 
vendo-se segurO', não careceu mais elo primitivo apoio e as convenções originaes 
foram por esse motivo ficando igualmente esquecidas . ' . 

Na terceira idade, a em que vivemos, os homens transferiram o seu tribnto 
ele respeito para as instituições . Esta mudança houvera tido lagar ainda que a re-
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~oluçã~ f1;1.nceza não acontecesse. O pTogresso Jas luzes r~velari_a_a_ toda a fa,rni 
la eur opea aqnellas verdades, que tanto tempo antes hav1am chngtdo as acções 
~.b nossos_ paes . S~ria ,imp?ssivel conserYar por mais tempo_ o r esto da_ Europa na 
f ~oluta 1gnorancra cl aqmllo que uma parte d'ella conhecia, ou contmuar a en-
reiar o desejo de adquirir o que alg·uns já possuíam. JVlas a revolução fra.nceza 

e as convulsões políticas, que foram seu e:ffeito, p recipitaram a carreira dos sue
cessas. 

t Se este desejo de instituições, que eu confesso o sentimento predominante, 
rou:xesse comsigo o fanatismo nivelador e destructivo, eu fôra o ultimo dos ho
ille~s que advogasse a favor do espírito do seculo. O r esultado elas minhas obser
vaçoes e estudos é a :firme convicção em que estou ele que não ha fó rma de go
Ver~o. ma!s perfeita do que a monarchia moderada, e por conseguinte mmca me 
~h~bna chsposto ~ defender ~1ma cansa. que pozess_e em risco o princ~pio_ ~onar
N;co, A verdaclmra . e . a mms ampla: _hberdade ex1ste só na mo~arch1a hmttada. 
· 1? haverá ve1·dacleu·a nem arnrpla lzbm·dctde aonde o povo subJugue o governo, 
as~1m como ta.mbem a n ão haverá aonde o governo esmague o povo. Liberdade 
~~ste . quando os _pensamentos, as pahwras, as acções elo pequeno e do g1~ande 
~o U~ICamcnte reprimidas pela justa execução ele leis, feitas para bem ele todos. 
lib fehz condição da · nossa patria eliariamente e. praticamente manifesta que esta 

erdade só póde existir na monarchia moderada. · 
Insisto, portanto, que o desejo ele instituições em nada é hostil ao principio 

n:,onarchico; nada t em que ameace o bem ela sociedade. Sangue, confiscos, não 
~t·0 os seus meios, nem 1·epub:icas o se.u :fim. E ste consi~te nas r~~ormas e~ec~üa

as com socego e em concessoes r eceb1clas como bene:fic1o das maos do prmCipe. 
t A Etuopa só quer participa1· cl'aquella mesma liberdade que a Inglaterra ha 
auto desfl:ucta; nada mais elo que o goso: de instituições ·que tornem a condição 

cl? povo independente do caracter p essoal do soberano, e salvem o soberano da 
VJ.olencia elo povo, clando-lhe ao mesmo tempo subditos capazes ele defeneler o mo-
narcha. · 

t Existe sem duvida este des ejo, e ainda que possa ser comprimido por algum 
empo, n ão se extinguidt emqu:1llto não a.lcançar o r esultado a que aspira. 

Tal é o verdadeiro quadro ela Emopa no seculo XIX . E como. é possível que 
v. s.a veja n'clle motiYos de tanto r eceio que o obriguem a adoptar um systema 
q:1e ~ó a n ecessiclade podia justificar? Inglaterra não t em de que temer , porque 
1108 Já possuimos aquillo que os demais desejam. Dado que houvesse mudanças 
nos outros paizes, nunca ellas entenderiam colll?-osco, porque a nossa machina 
está completa, e o objecto d'estas mudanças nada mais é do que o que nós unifor
~~emente l'eputâmos a fonte. da vercl~cl~ira prospericlac~e mteional. Se o nosso _exem
~ 0 é só proposto como · obJecto de 1m1taçao, como pode Inglatm1ra contradiZer-se 

eclarando criminosos similhantes designios? Como ha ele allegar com verdade 
qne existe fóra cl' ella uma tendencia que lhe cumr)re r eprimir? Que desculpa da.rá po . . h . . 1 se a ver tornado um membro-do systema oppressor? 

Permitta-me v . s . a que lhe lembr e a origem e o objecto d'este systema, como 
e em que tempo se form0u, as suas façanhas e as consequencias d'ellas, e então 
ser-me-ha licito p erguntar se a Inglaterra obra bem prestando-lhe o seu apoio. 
abaiAbalou-se a Europa ~m _nome. cl~ lib_erclade e. c~a independencia para deitar 
d :X.o o homem ex.traorclinarw, CUJa mqmeta amb1çao atormentava o mundo, To-

• cl 0~ 0 8 povos acudiram a este clamor; seus esforços simultaneos aniquilaram o po
/{ do despota e restituíram os thronos aos príncipes leg.itimos . As nações tinham 
ele 0 chamadas para fugir à tyrannia, sacudir o j ugo e romper os seus grilhões 
0~a promessa de !llais ve_nturosos dias e elas bençãos da liberdade. 

e que modo f01 cumpnda esta promessa? 
se , ~reenchido o :fim para que os povos tinham sido convocados, e que elles con
ap~lUr~m ~í eus.ta de tanto s~ng~1e. e. tantas _vidas,, aq_uelles a quem _es~es esfo~~os 
q o-vertaram, Já sem medo do llllm1g·o anturo so cmdaram em rep·nmJr o esp1nto 

lte h · - . ._, ' _ av1am excrtaclo e neg-aram-se a todas as concessões . 
No mesmo congresso qne devia pôr o sêllo ela paz na carta de emancipação, 

que se esperava como a festa europêa pela quécla da _tyrannia, se org::misaram sys-
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tcmaticamente .os princípios da oppressão. E speravam-se r ecom1Jensas, e foi pro-
clamada a santa alliança ! . 

Esta monstruosa invenção foi uma verdadeira novidade nos annaes elo mundo. 
Tinha-se visto nações invadidas e povos assolados, porém esta foi a primeira vez 
l!:ue uns poucos de grandes da tena se colligaram e uniram as suas forças com O 

proposito de exercer um eterno predomínio sobre todo o continente europeu. Nunc8J 
· tão ar'rogante abuso elo poder havia sido nem sequer sonhado antes, e era nada 

menos elo que uma conspiração absoluta contra os fóros 'e liberdades do geJlel'O 
humano, 1un solemne protesto ele que nunca mais seria permitticlo a na'Ção alguma 
da Europa melhorar a sua condição. . 

T al foi a liberdade obtida pela destruiÇão cl11 tyrannia, tal o, systema adoptado 
para r eprimir o espírito do seculo e manter a l'az d0 mundo . E certo que as na
ções foram obrigadas a ficar tranquillas ; mas se a superfície está em socego, o 
inteúor não é menos agitado . . Os soberanos elo continente assentaram seus thronos 
em cima ele um vulcão. 

Ingl'aterra, g:raças aos céus,. não formou ;parte da ~ant~ ~lli ança . Nenhum ho- . 
mero ele estaclo mgle.Z, por apmxonado que fosse da s1mphc1dade elo governo des
potico1 poz o seu nome n'este contrato iniquo. 

O tratado não foi declaração· ociosa. Desde aquclht epocha serviu ele norma 
constante {L política do continente . Em cumprimento elas suas estipalações a Aus
tria marchoü cotitra Napoles, e a F rança invadiu pela segunda vez a Hespanba. 
I-louve perseguições políticas, qne · só têem parallelo nas persegt~ções r eligiosas 
elas idades mais barbaras . ForaJn a pel'feição das cruzaclas contra os albigenses-

A segunda invasão ela Hespanha pela França p.óde menos justificar-se do que 
a primeira, se attentarmos que foi orde;nacla por um governo , cujos apparentes 
princípios ele paz e justiça formavam 11m }Jerfeito conh:a.ste com a gloria e aggres
sões ele um r einado miliütr. Presumi.r-se uma potencia estrangeira com clircit? de 
dictar a outra, grande e independente, qual deva ser o seu regimen interno, sen~o 
a nação acommettida e insültada assim1 a meslfla que pouco antes lhe havia tao 
generosamente :resistido, e que esta nação fosse induzida por frades a receber ~s 
invasores como amigos, é um elos acontecimentos mais extraorclinarios e horríveiS 

/que têem appar ecido no theatro elo mundo. , 
Tomoü~se a indifferença do povo tlomo .justificação do procedimento; porén1 e 

certo que todo o hespanhol amante ela sua patria, a classe intêira que mais digna 
é de consiclm•ação, que só é capaz ele t 01' opinião em materias ele g·overno, a.bra
çou, sem exceptuar um só individuo, a nova cdnstituição. E quaes foram os re· 
sultaclos ela invasão franceza ? O absolutismo enthronisott-se, a superstição triu_rn
phou, mas o thesouro está vasio, o povo inanimado e a pl'ospericlacle pubhca 
mirrada até iL raiz. A flor ela nação lies panhola pe]:eceu nos cadafalsos ou geme 
nos ferros e no desterro . O conde de Hespanha btilha no seu logar, e seis annos 
depois ela restauração, continúa as prisões e os assassínios . De quantas clesvent~t
ras, de quanto sàngue derramado' é responsavel a França por aquelle acto da mat s 
iniqua interferenci~? 

Eis os trophétls do systema de r epressão. Ninguem púde ser t estemunha _de 
suas consequencias sem entregar-se a dolorosas r eflexões , sem sentir-se possUL~~o 
ele propheticps terrores. Ah! Em quantos lagares observa o viaj ante a 'industrta 
estagnada, a justiça contaminadn na sua origem e os verdadeiros patriotas cho
rando em obscltro retiro ' sobre o d-estino da desgraçada ,patria, murcha de toclo 
no coração a esperança de a tornar a 'ver ditosa?· . 

Cons idere 1)01' 'um Jnomento 1qualquei' inglez a sitnação de um ptüriota napo.h
tano ou hespabhol, que, <'i. vista elos abusos q1.re obstavam it fortuna ela sua patna, 
tentára introduzir n' ella as mudanças que reconhecia necessarias ·á publica pro~
periclacle I Um exercito estrangeiro aniquilou quanto elle havia ci'eado · o seu paJZ 

. ficou r ecluziclt> a concli~ão muito pei'or do qtle a primeira, e elle, de~terrado otl 
entre ferros, lamenta os males que lhe não é dndo remediar. Pócle acuso conce
ber-se objccto mais digno ele compaixão? Quem desejaria ser o causador cl'estes 
não merecidos infortunios? 

E é assim qne os successores de Napoleão prbb'uram recommendar os set!S 
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governos? É assim que a legitimidade se f..'l.z conhecer, e que o poder abs@Iuto' 
se dá por seguro? Ah! Possam os reis emfim per suadir-se que o amor dos povos 

· é melhor baluarte cl::t sua segurança elo· que a força com que opprimem as nações. 
V. s.a poderá responder qlie a Inglaterra não tomou parte n 'estes horrorosos 

ex:emplos ele interferencia.; que na verdade empregámgs todos os meios; menos o, 
das armas, para impedir a aggressão contra a Hespanha. Estes actos fàram, com
tu~lo, obra, dos nossos mais intimos alliaclos, e aos olhos elo mlmclo nós figmámos 
como 1;arte consen.tid.ora. O nos·so p•rocedimento. a outros respeitos é só quem nos 
Pód\'l hvra1· da suspeita ele connivencia, e se tal é o nosso modo de pensar áce1:ca. 
·elos actos do systema r epressivo, que pretendemos escapar á accusaç.ão de haver 
tomado parte n'elle, não será isto ele per si só bastante pat·a mostrar que a honra 
e caracter da lt;~glaterra lhe vedam dar apoio a tal systema ou proeeder em .sua 
conformidade ? 

Quanto mais cohercnte pa~·eceu Ipglaterra durante o tempo em que se decl~
~ou com franqueza contra os inimigos dos· melhoramentos ! Achava-se ent?io á testa 

os negocias um homem de estado. que já não existe. Eu faltaria ~ sinceridade 
13.e. não c·onfessasse a minha admiração pelo modo com que elle soube dirigir a ·po
htlca estrangeira da Inglaterra. Uma das suas mais clistinctas qualidades era co
~hecer o· espírito do seculo em que viveu .. Sua grande penetração e sua coragem. 

zeram com que não· o temes·se e se deliberasse a pôr Inglaterra á sua fi·ente .. 
Confiando nas p1·oprias forças, bem viu elle q~1e , longe de ser obrigado a seguir
a torrente, havia de guiai-a e dar-lhe dil•ecção para obstar aos seus perigos-e C:lbter 
os seus proveitos i e em quanto se tornasse o campeão . dn justa li bm~dade, vir a ser 
0 arbitro dos destinos ela Europa. Segtu·o do. apoio que lhe davam 0s bons desej os 
~os.homens importantes e illustrados de todas as nações de globo i justo avaliador 
do Imperio cl'aquella fcn·ça, a que n;:tda pócle r esistir, e faz endo-lhe as concessões 
llecessarias e proprias da hom·a dg. seu paiz, não teve escru}Jtllo de servir-se d' ella 
corn o fim de destruir os prejuízos e fazer triumplia1~ a verdade. Se o objecto do 
sen systema era manter a política superiericlade da Inglaterra, ao menos não se 
~ócle diz er qu·~ o pretendesse co!1seguir á custa ~?'s outms naçõ~s . ~m ingl~z 
~ve ser o ultimo elos homens que tenha. c0mo clefmto esta detenmnaçao do mi

Ulstro britannico .. 
· Qlião ·gloriosa foi a situação ele Inglaterra durante a sua curta carreira! Ao 
~asso em que s::; cónsultava~ os nossos inter~sses , a P.i·~sp.eridade e as libercl~d~s 
das outras naçoes eram a~rantaclas e proteg1das ; os mumgos das luzes r eprmn-

os, os amigos da liberdade alentados. Ciumes estr.angeiros haviam desapparecido 
no rneio da gerail a.dmiração; de novo o nome britannico r etumbava com applauso· 
de t1rn a outro limite da Europa, e· Inglaterra conservava seu. alto logar entre as·. 
acclamações do genero hum ano. 

Demasiado breve nos deixou, sem poder completar a sua ob1~a. 

Ostenclunt terris hunc tantum fata, neque ultra· 
Esse sinunt .. 

Mas o ingens lucttts szw?'~tm1 e os gemidos dos homens generos0s e· sabias de
!o~as as nações, mostram assaz q.ual era a opinião• ácerca· das suas· virtudes e qual 

1mportancia da sua perda. . . . . 
A. administraçãp em que v. s.a. tem pa:de propoz-se segmr os prmcrpws· 

que rnr.. Canning havia acloptaclo; porém O· mo elo por que se houve, é, segundO> 
~ft~n~o, a cau~a ~la. mudança .na opin~ão d~ Europa. Apesar das primeiras· de

ataçoes, os pl'lUClplOs elo. gabmete bntanmc® retrogra-daram, e em logar d·e ad
optar-se, como fôra promettido, o .system.a da liberdade, adaptou-se; quancl0 me-
nos 0 , • d ' esp1nto o systema opposto. 
lU Poder::\, a Europa ver com outros olhos os· segundos prgcedimentos que tive-

os com Portugal ? . 
Examinemos o estado elas eousas. Não J?Óde affirmar-se q1-1e Portugal se 

acha 1 1 h' · . sse em estaco de tornar-se de perigoso exemp 0 para a monarc 1a ou par: a 
ECledade. As suas mudanças políticas não eram o r esultado. Cte l~ma r evoluçao. 

talvez que por este motivo os inimigos da liberdade mais ofhassem as suas 
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novas instituições . Portugal tinha recebido uma constit~1ição outorgada pelo seu 
legitimo soberano, e foi a rogos elo nosso mais antigo alliado que nós enviám~s 

·forças britannicas para impedir a interferencia, de Hespanha. Esta interferencHt 
ameaçava as novas instituições; quem poderá por conseguinte negar que a Ingla
terra as tomou debaixo da sua protecção? 

Debalde se affirmarrá que os. maiores apoiadores da nova constituição em Por
tugal se não r eputavam protegidos por Inglaterra, porque para os prot'eger foram 
envia das as forças bri tannicas. 

Existindo taes circumstancias, veiu D . Miguel a Inglaterra, d'o:nde sníu para 
Portugal, a fim ele tomar o governo do reino, o que lhe tinha sido concedido só 
com cextas condições . Entre Inglaterra e o imperador do Brazü se tinha estipu
lado a manutenção 9-as instituições . D. Miguel obrigou-se a sustentai-as por todas 
as rasões que p-ode.m imperar na honra de um príncipe, e mover a consciencia de 
um homem. Feito isto, regressou a Portugal. acompanhado por navios inglezes, e 
ao desembarcar em Lisboa tropas inglezas o receberam. . 

Faltando aos seus deveres, este louco príncipe faltou ~i, fé devida ao ·seu so- . 
berano, á sua patria e á Grau-Bretanha. O rompimento das condições com que 
tornou a Portugal é não sómente um pe1jurio, mas tambem um insulto ~~o nosso 
paiz. A honra ele Inglaterra e o destino de Portugal ficaram igualmente compro
mettidos, e veiu a ser a nossa primeira obrigaçfi.o desenganar a quem quer que 
fosse que ninguem podia eximir-se de cumprir as estipulações em que tivesse 
convindo comnosco. 

Embora 'nos achemos embaraçados em nossas finança::;, não o estamos tanto, 
que nos seja impossível fazer um esforço quando assim o exija o interesse da pa
tria; e porventura não era elo verdadeiro interesse ela Inglaterra que fizessemos 
este esfbrço, achando-se em perigo a nossa honra, o nosso caracter e a sorte ele 
Portuga1? 

Porém, de que modo procedemos nós? lvlanditmos sa.ír o nosso embaixador, 
quero dizer, fizemos quwoto era necessario para manifestar a nossa opiniã-o so
bre o procedimento ele D . Miguel, e padtmos aqui. Assim é que chamámos o 
embaixaclal', mas deixámos derribar as instituições, havendo recebido as promes
sas que D . Miguel fizera de as sustentar. • Deíxámos entregues á sua sorte os 
amigos ela monarchia limitada, e descemos ao aviltamento ele nos most1;ar teceio-. 
sos de caír no desagrado elo sanguinolento usurpa,clor. 

Esta linha de política, mylorcl, póde ser tudo o que quizerem, mas de certo 
não é a marcha da questão portugueza no mesmo esp~rito em que foi principiada. 
Similhante proceclimento conviria ao . gabinete de Vienna de Austria, mas nunca 
ao da Grau-Bretanha; clle alterou os sentimentos ela Europa e mudou o estado 
ele Inglaterra. 

Os defensores do governo, querendo justi,ficar o systema que havemos adolJtado, 
concordam, é certo, no horror dos procec1imentos de D . Miguel, porém allegaro
nos o excellente principio da não interferencia. Chamo-~he excellente~ porque·, s~
gunclo entendo, nenhum melhor Inglaterra podia seguir, se constantemente o ti
vesse observado. Similhante maxima seriUJ util a nós e não prl'\juclicial aos outros; 
a nossa neutralidade me1·eceri~t credito, e os patriotas dos outi·os paizes, n~io re
ceiando hostilidades por parte de In.glaterra, poriwm toda a confiança em seus 
proprios r emu·sos, a melhor e mais segmoa base da inde1Jenclencia nacional e . da 
felicidade publica. · 

Porém nós, desgraçadamente, nunca seguimos esta regra, excepto para entre
garmos ao seu destino aquelles que a maiores sacrificios se tinham. exposto; e 
pelo que toca a Portugal, a nossa interferencia nunca foi interrompida. Sendo isto 
assim, não pode~o~ [azer valer a nosso. fUJ:or a antiga maxima, uma vez que olJ
servemos os princtp1os da honra e da JUStiça. A interfel'encia da Inglaterra era 
uma elas partes componentes ela existencia política de Portugal. Os amigos da 
constituição, descansanclo n'esta interferencia, não tomaram as necessarias caute
las, e quando a perfi. dia, aproveitando-se d' esta inacção, os surprehendeu, era 
nosso imperioso deYer proseguir na começada interferencia, a fim ele mostrar que 
não fôra illusoria a confiança posta em nós. 
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Diz-se que •o povo portugue:;~ é insensi'Vel a uma livre constituição, porém os 
a~migos da boa ordem mmca vão consultar os sentimentos ela multidão, excepto 
quando inveterados prejuízos a movem a favor de abusos antigos. Quando a parte 
illustrada de uma nação pretende quebrar as suas cadeias, ides vós interrogar os 
oraculos ela sabedoria elo povo e toinal-o por juiz -nas questões do governo? Por 
isso que o povo portuguez é ignorante e supersticioso, são-lhe indispensaveis me
lhores instituições; o nã0 ser elle tão ilhtstrado como .os outros, não é rasão para 
que se lhe não concedam. Poclen·~ a ignorancia ela massa geral ser allegacla por 
Inglaterra como causa ou pretexto para abandonar os homens de bem, cujas vir
tudes podiam salvar a patria? 

O menor esforço ele Inglaterra salvaria a viela aos que têem sido assassinados, 
e conservaria em Portugal umas instituições, qtle o caracter elo seu chefe torna 
indispensaveis. E se olharmos a questão pelo lado do interesse, permitti-me que 
vos pergunte: será o systenia qne temos adaptado aquelle ele que possamos tirar 
melhores proveitos? Podemos nós esperar igual contemplação á que clesfructava
mos algum dia no paiz em que nos fizemos inimigos ele todos os partidos? Hão 
ele os ~bsolutistas esquecer-se de que não quizemos reconhecer o seu ídolo·, ou os 
coustitucionaes ele que os cleixálmos em abandono? Podemos nós lisonjear-nos de 
que a amisade dos portuguezes para comnosco seja ainda a mesma que sempre 
fõra? 

Infelizmente passou o momento cl~t interferencia; porém o ust{rpador não é re
conhecido, nem o primeiro titulo que assumiu se lhe deve deixar, não afiançando 
com todas as seguranças a sua emenda i por meio ele concessões e indemniclacles 
mais firmes e mais importantes que a simples mudança de systema e de conse
lheiros. 

Posto que o imperador elo Brazil, a quem concedemos o direito de dispor da 
corôa de Portugal 2, venha algum dia a reconhecer D. Miguel como rei, sem con
dições algumas,. ainda assim os governos elos outros paizes se verão em gTancles 
embaraços . -

Oxalá que o exejllplo ela T erceira não seja sem fructo para a mãe patria! Li
sonjeemo-nos com a esperança ele que a nação portugueza ha ele, por seus pro
prios esforços, fazer as alterações necessarias para cleciclir ele uma vez a questão 
do r econhecimento. 

Sendo certo que o proceder do gabinete britannico a .r espeito ele Porhtgal nos 
. torna a collocar entre os alliados do systema repressivo, permitta-se-me examinar 
se na continuação ela questão grega tem o governo actual manifestado os mesmos 
princípios que dirigiram os seus antecessores, ou se, pelo contrario,. outros q~e 
de novo põem ás cla.ras o seu espírito ele repressão. 

A questão grega, que por acontecimentos vizinl1os ga.uhou inesperada impor
ta.ncia, foi a principio reputada um elos snccessos filhos elo espírito do seculo. A 
a-rersão da Austria á nação grega procede do oclio que aquella tem a todo o mo
viuento progressivo, porém a empreza dos gregos distinguia-se das tentativas 
re>olnciona1;ias por esta notavel clifferença: este povo havia sido mais ou menos 
infhiclo por uma das grandes potencias ela Europa, e esta potencia era memlwo 
ela fanta allianÇa. A honra e ~ humanidade vedavam igualmente que depois de 
taes instigações fossem· abandonados os gregos á carnagem universal, que indu
bitav<J.mente seria a sua recompensa, uma vez que tornassem a caír em poder 
dos tu·cos. 

1 D:Miguel está fóra ela lei; não ha garantias que o possam assegurar. É tão impossivel ' 
consentu se que elle fiqu e rei de Portugal, como é r estituir a vida ~\s victimas immoladas por 
sens fm·ú·es nas ~ra~ da usm·pação. O arrependimento dos elelictos é, sem duvida, meritorio 
perante .lleus: a .Justiça humana deve castigar os crimes ; e quando elles são da natureza elos 
de D. 1\11g1el, qual será o jniz que se negue a punil-os com o rigor devido? 

2 O ilil)erador elo Brazil abdicou em favor ele nossa augusta rainha, em conformidade com 
as leis ela 11.1ccessão elo reino. Sua magesta.cle não }JOdia ele outro modo dispor ela corôa ele Por
tugal, de~ra1dando em seus clirci_tos a leg itima successora, e por conseguinte não póde reconhe
cer D . l\'bgtel, quaesque1' que SC.Jam as conc1içõ.es, nem outro algum soberano ou fórma ele go
verno, porqte a nação poTtugueza, posto que miseravel e desgraçada , ainda se não acha ' corno· 
lt~guu s pequmos esta:dos do norte, onde os habitantes, }JOr exemplo, se deitam na cama saxo--
111os c acurclJ,m prusstanos. 
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É este o verdadeiro. fundamento ela questão grega. Se os gregos não tivessem 
sido influídos, nem a severicbcle do jugo da Turquia, nem as recordações ele Aris
tides e de Pericles justificariam uma interferencia a seu favor. As leis das nações 
não devem ser violadas, nem ainda em nome ela liberdade. Porém, havendo os · 

. gregos sido excitados, e por isso expostos ao mais imminente perigo, quaesquer 
q110 fossem os clefeitos elo seLl caracter (se são verdadeiros os que se lhes impu
tam), nunca se deveriam r<;Jputar sufficiente rasãó para abamdom~rr aquelle povo á 
sua sorte. Esse caracter é o resultado dos seus infortunios . O pesado jugo da ty
rann,ia tem sempre aniquilado as m1.ç·ões. Mas, por outra parte, os gregos têem as 
melhores disposições, e são clotaclos de tqeh~s as faculdades intell ectuaes, que, em 
menos desfavoraveis circumstancias, hão ele necessariamente produzir frucios pre
ciosos. , 

A RHssia era essa potencia que se achava inteiramente obrigada a Livrar o~ 
gtegos ela destruição. Inglaterra e França, julgando que ella não passaria d'estes 
limites, pediram-lhe que tomasse parte na em1)reza. Concmdaram em fazer pouco, 
2: fim de ~1ue se não tent.asse fazer mais; porém quando estas potencias, J,JOr mo
tivos particulares, se deliberaram a tomar parte na causa elos gregos, clcv1am ver 
que o resultado d'ella necessariamente havia de ser prospeTo. . 

Esperar por meio de palavras sómente arrancar concessões aos tnrcos era dar 
a conhecer perfeita ignora.nc,ia do caracter d'essa g-ente. Os acontecimentos sub
seqüentes demonstraram com toda a evidencia a verdade d'esta proposição . Aba
talha ele Navarino era o unico meio de dar caminho ás negociações, e como o 
objecto cl'estas consistia então em salvaT os turcos da Russia e os g-regos elos tur
cos, tudo quanto fosse induzir ou compellü· estes para conc01·darem nas condições 
que se requeriam, nada menos era na verdade do que desaffeição ao nosso autigo 
alliado . Se as esquadras combinadas seguissem até Constantinopla, quando o ter
rot se tinha apoderado dos animas elos turcos, o clivan conviria em reconhecer a 
independencia da Grecia e a Tur:quia seria salYa. . 

Mas em logar ele vigorosa continuação no, systema acloptado, nós manifestá
mos uma incerteza fatal; expressámos insensa,to pezar. por termos alcançado uma 
victoria brilhante, e coufirmámos os turcos em sua obstinação, dando á Russia: o 
meio de começar em separado as suas operações . . 

Desde o instante em que mudou a administração ele Inglaterra, apresentou-se 
a questão greg·a pelo lado odioso. Custou muito a permittir á França que expel
lisse os . inimigos ela Morê~, mas impeeliram-lhe que passasse ãvante. Disse-se 
que a lVIorêa seria o nobre theatro onde a nação grega poderia mostrar quanto 
era capaz de fazer por si mesma. Esta expressão mais era um insnltante motejo 
do que um dito de amisacle, e denunciava a intenção de reduzir á menor escala 
possivel .as vantagens qu.e houvessemos ele exigir a favor dos gregos, abandonando 
a su(t causa assim que decentemente o podessemos· fazer . . 

Uma vez que tinha ele prestar-se soccorro aos gregos (e na -verdade a Ingk 
terra devia outorgar-lh'o, porque tinha tomado parte na sua causa), este s.occowo 
só poderia ser e:fficaz cónceclenclo-.se-lhes um paiz clefensavel e que valesse a pena 
de defender-se, uma terra que os lisonjeasse com a doce esperaJ?-ça ele tornmem 
a ser nação . D'este moela os mais estreitos limites. que se ll1es podiam assig1<Üar 
eram a linha ele Arta a Valo, incluindo a ilha de Eubéa. Possuindo esta extmsão 
de· territorio, fôra possível aos gregos manter a sua indepenclencia, e as glo-iosas 
recordações, procluziclas pelas scÉmas ela fama ele seus antepassacl0s, os ~lenta
riam para ~·estaurar a nação ; porém limitar o novo estaclo á Morêa era cQisentir 
que elles fieassem circum'scriptos a um palmo ele tena, aberto por toda ~ parte, 
e sujeito a ser imvadiclo em qualquer occasião. Deixar Athenas em poderclos tur
ços seria prolongar a mi.setia dos gregos, e suffocar a influencia moral n1cessaria 
para a regeneração d,o seu espírito. 

Porém isto não era h1élo; emqctanto v. s . a fallava na expulsão elos .m·cos da 
l\1orêa, como se fôra o complemento de .todo o negocio, levantavamos ~ós o blo
queio· de Canclia e mostra vamos desejar que os egypcios ( q11e tanto bla:onavamos 
.de haver la,nçaclo fóra ela Morêa, e cuja perda pretendia:mos compenstr cleixan
<lC? -lhes occupar a ilha ele Candia) trataria~ esta. ilha com a sua costtmada do-
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Çm'a. Qtte mais agradaveis vizinhos poderíamos dar ao nascente estado da lVIorêa? 
Era .esta na verdade unia extraorclinaria protecção ! 

A vi~ta d'estes sentimehtos a respeito dos · gregos, e tendo nós procurado os 
termos proptios pata agTadar ao paladar dos turcos, o gabinete inglez mostrou 
impaciencia em terminar a questão, e como a:> negociações não poderam mover 
o barbaro orgt1lhoso, houvemos por melhor de humilhar-nos a seus •pés. A embai
xada teve exacta.mente o r esultado do que podia esperar-se . Inglaterra e França 
1Jerc1eram as suas palavtas. Os tnrcos persistiram na obstinação, e se porventura 
a causa ela Grecia for triumphante, ele tal modo nos houvemos, pela parte que 
tomámos n'clla, que os gregos só terão ele dever obrigações aos russos. 

Para salvação da. Grecia muito estimo qtte a Rnssia tenha emendado os erros 
da campanha pas-sada 1Jor uma serie de gloriosas viciarias, e para bem da civili
sação não posso deixar ele alegrar-me á vista elos triumphos contra a Turqtúa. 

Muito se tem dito n'estes ultimas tempos a favor elo caracter elos turcos, cujos 
IJartidistas apregoam a stta coragem, sua hospitalidade, a pontualidade com que 
observam seus ajustes como virtudes superiores . Porém, concedendo que os turcos 
merecem todo o louvor .a respeito elos seus pactos com estrangeiros, conceclend0 
que sejam trataveis quando não podem opprimir, é força tambem confessar que 
são senho1·es insupporta,veis. Nunca mostraram nem llumanidude nem fé para com 
os desgraçados que têem debaix o elo seu poder . Não é sobre os gregos sómente 
que pesa seu jugo oppressor ; os arabes elo Egypto, cuja r eligião é a mesma que 
a cl'élles, o paizano da Sjria, os tranqnillos habitantes de todos os paizes co.n
q uisfaclos p elos tutcos, todos têem sido iguahuente esmagados . Todas as regiões 
sobre que se estende o domínio ottomano demonstram, p elo estado em que se 
acham, qual seja o verdadeiro cm:acter ele seus dominadores. Planícies incult:;ts1 

clistrictos ·inteiramente despovoados, cidades anui nadas, isto n'aquella parte elo 
mundo, em que a natureza offer ece seus mais preciosos dons, assignalam a he
dionda superticie do imperio tltrco, e provam qttão necessaria seja sua clestruiç~io 
para a fortuna. da especie humana. , 

A conquista sómente deu aos turcos o seu imperio; o direito elas armas foi o 
seit muco direito, assim como a extiucção do cln•istiani.smo ·o seu uni co dever. 
Desbaratai-os e expellil-os não é, ' 1Jor consequencia, mais que uma justa r etri
buição. 

Posto que as fórmas do governo russiano sej am menos liberaes que as nossas, 
ainda assim o clominio n1sso seria uma perfe1ta r edempçã.o para os que g·emem 
debaixo elo sceptro turco. A paz e a tranq uilliclade snccederiam aos continuados 
insultos, aos continuados terrores. i;. civilisação mudaria esses campos incultos em 
varzeas amenas, e nlilhões de homens felizes abençoariam a mão libertaclpra que 
os arrancou elo captiveiro e ela miseria. · 

A voz ela humanidade imperiosamente ordena que Inglaterra nao exerça a sua 
influencia para restituir victimas á oppressão . 

Os nossos alliados turcos, em v ir tu de ele seus mesmos ·procedimentos, nos eles
obrigaram· inteiramente de . todos os . deveres de honra que nos ligavam a elles . 
Para vencer a obstinação elo governo oí.tomano passámos lliÍnda alem elas raias 
q~1e a dignidade ela Inglaterra nos assig·nalava. E se aquelle governo rejeitou to
elas as offertas, até ser demasiado tarclepara as acceitar, torne a culpa a si proprio. 

Resta agora considerar a influencia que poclem ter os progressos ela Russia 
nos interesses ela Europa em geral e nos de Inglaterra em lJarticular .. 

Uma grande massa, até aqui inerte , pócle receber uma viela activa, acrescen
ta,r-se á christanclacle uin estado novo; este estado pertencer á H.nssia, e abrir a · 
este im1Jerio as portas elo lVIecliterraneo. 

Mas daria isto á Russia tão grande força, que a tatuasse perigosa ao resto ela 
Europa, pu antes serviria sómente para prover e enriquecer um men0ado para to-
das as nações commerciaes? · · 

A immensa extensão elo imperio russo é antes causa de fraqueza, que ele for
ça; e um novo aug·mento de territorio augmenfaria mais depressa os tro}Jeços elo 
governo, elo que um poder offensivo ás demais nações. Um imperio assim com- . 
posto de partes heterogeneas , tendo em suas alas desaffei~ão e hostilidades, e des-
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contentamento no seu interi01•, não póde achar- se dis}JOsto a desafiar inimigos no
vos, nem emprehender longinquas expedições. 

A occupação, defensa e restaüração elo que hoje se chama Turquia europêa 
absorveria só. de per si grancle parte elas forças e elos thesouros ela Russia. Lem
bremo-nos que este imper.io não passaria a ser senhor ele um estabelecimento flo
rea~ente e cheio ele todos os recursos, mas que acharia uma casa arruinada e eles
provida, carec,endo de reparos em toda ella. As despezas necessarias para taes 
r eparos esgotariam as forças ele um imper.io, e antes que a nova possessão se or
ganisasse decorreriam mais de cincoenta annos . 

A reorganisação ela Grecia offereceria vasto e duradouro objecto á attenção de 
um estado poderoso. Longe ele COJ?.sidera.r como vantagem o deixar os gJ.'egos na 
Morêa inteiramente entregues a si, creio que melhor sorte lhes caberia se fos
sem por algum tempo governados por mão bemfazeja, mas vigorosa. Dae o po
der a um gTego, e vcl-o-heis }Jerder-se em intrig·as. A subita passagem ela escra
vidão absoluta para a liberdaele plena é mais do que a natureza humana póde 
comportar. Para que a transição aproveite precisa ir gTadualmente, e qualquer 
potencia que se encarregasse .de dirigir a regeneração da G.recia por certo não 
acharia tempo ele entregar-se a outros cuidados. 

Nem a Russia poderia empregar-se ein perfeita tranquillidade na obra da re
generação . Os turcos, posto que expulsos da Europa, occupariam ainda uma ex
tensa linha da costa asiatica, e, claelo que não fossem já formidaveis inimigos, se
ria,m ainda vizinhos inquietos. A Asia Menor, a Syria e o Egypto contimiariam a 
r econhecer a auctoridaele elo sultão, e não ofl'ereceTiam estas regiões bastante ex
tensão ele imperio á ignorancia e á barbaridade r 

Se a Turquia europêa viesse a formar parte do imperio russo é mui provavel 
que este, ·antes ele poder servir-se ele seus novo~ estados em detrimento ele ou
tras nações, algumas mudanças soffresse em si proprio; e se a Russüt declarasse 
que a segninte gera.çfio não havia de ver a mesma pessoa occupar os thronos ele 
S. Pet~::rsburgo e Constantinopla, ella consultaria seus ·interesses re~es e daria um 
penhor sufficiente á tranqtlillidade europêa. Que inconvenientes r esultaram á Eu
ropa do pacto de família entre os Bourbons francezes e os ele Hespanha? 

A abertura elas portas do l\fecliterraneo seria a conse-quencia mais importante 
ela mudança ele chefes na Turqnia europêa; mas deveria isto causar snsto ás es
quadras de Inglaterra e França? Quem clú.vícla ele que ellas poderiam abrir a pas
sagem elos mares, a despeito ele · toelos os esforços que pelo augmento elos seus 
recursos a Russia estivesse em estado ele fazer? Seria o domínio ela entrada do 
mar Negro ela mesma importancia, quando Odessa se mudasse para Constanti
nopla? . 

Pelo -lado commercial talvez fosse a Inglaterra a que mais ganhasse. O nego
cio elo L~v~~te,1 .~mportante a~gum dia, tinha ultimam~nte decaído mui.to. A ma~
cha da C1v1hsaçao em mn pa1z que agora se acha mmo eclncado e meio deshabi
~ado, augmentaria amnualmente o. progressivo consumo, abriria fontes ele riqueza 
mcalculavel. , 

Por estas rasões nenhum receio me causaria que os turcos fossem agora ex
pulsos ela Europa. E se nenhum motivo de medo existe, ha muitos ele satisfaç·ão; 
quant? mais as potencias ela EuropEt se empenharem em demorar o complemento 
cl'aqmllo que um dia ha de necessariamente acontecer, mais obrarão em ·sentidq 
opposto ao progresso dos melhoramentos. Cada pollegacla ele terreno que se tirar 
das mãos da Russia para a restituir aos turcos é outra tanta perda para a cívili-
sação. · 

Bem longe estou ele suspeitar que v. s .a ma presente occasião queira lançar 
mão ele argumentos mais fortes do que simples negociações, e tendo julgado ne
cessario não estender a _mão para_ salvar Portugal, diffic.ilmente creri.a util abys
mar Inglaterra em uma guerra para salvar os turc.os. Uma cruzada geral a fav.or 
dos infiei.s contra os christãos p6de ser prégada em Vienna, mas ha de lhe custar 
a achar partidistas no resto da. Europa. 

Quanto menos fizermos, melhor. Se nós viemós eom a maxima ela não inter
fer cncia para o caso ele Portugal, quando interferindo, ásseguravamos o dom da 
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hberclacle1 não nos apartemos cl'ella agora, que seTviní ele apressar a quécla da 
barbaridade. \ 

Tenho até agora pretendido chamar ~ attenção ele v . s.a ao verdadeiro estado 
da opinião elo conti-nente rehvtivamente a IngiateTra, ao verdadeiro caracter e prin
cípios dos elois grandes partidos em que vejo a Emopa dividida , e aos motivos 
a que a publica opinião attribue a influencia ela no ssa política estrangeira no sys
tema r epressivo. Não dev~mos admirar-nos ele que a suspeita ela mudança ele prin
cipias no .gabinete britannico produza tão extraorclinarios effeitos em as nações elo 
continente, principalmente se nos lembrarmos que a geral estima, de que ainda 
ha pouco tempo gosavamos na Europa a tínhamos ganho pela adopção de sys-
tema diametralmente opposto . · 

Procurei tambem mostrar que o objecto elo partido liberal não era de tal na
tureza ·que tornasse do dever de InglaiP.rra o dar apoio a medidas r epressivas. 
A manutenção da · paz, especialmente no presente estado ela Gran-Bretàb.ha, é, 
francamente o confesso, o mais importante elos nossos :fins. Muito longe estou de 
pretender qn~ nos decidamos a ir arrombar as portas de uma cadeia ou a amo
tinar povos tranquillos com offertas de r egeneração . Tudo quanto eu defendo é 
que, se Inglaterra tem de ·entrar no campo,· o deve s.empre fazer pelo lado dos 
princípios liberaes e nunca em favor elo systema de oppressão. Mais; que a em
prehemler qualquer cousa, a leve ao :fim <(Om generosidade. Os maiores apaixo
nados ela paz hão de confessar que em certas occasiões se deve correr o risco ela 
guerra. Emqnanto a mim, parece-me que o caso ele P ortt1gal era uma cl'essas oc-

. casiões, e o evitai-a em taes circumstancias era o ultimo elos partidos, muito mais 
quando o menor esforço bastaria, sem nenhum perigo ele accencler uma guerra 
g~al . . . 

Lembremo-nos elo logar que Inglaterra conservou durante um período de vinte 
annos ele guerra; em todo elle com bateu sem cessar a favor ela causa ela in
clepenclencia contra o poder excessivo. E . na grande contenda ela península nôs 
apparecemos generosa e denodadamente em a1.uilio ele uma nação opprimida que 
pelejava pela sua liberdade. O empenho era glorioso: a justiça elos princípios mul
tiplicou nossa força; e emquanto durou esta longa e terrível lucta ninguem dis
putou a Inglate;rra a sua supr\=!macia .. Se nós uma vez aclvogámos por este nobre 
partido e durante muitos annos guiámos as nações em busca ela liberdade, como 
podemos agora . desprezar os direitos da humaniclacle, e avilta.r-nos a ponto de nos 
fazer servos elo despotismo ? · 

V. s.a achou Inglaterra mais similha.nte a si mesma ; r estitua-lhe o alto as
sent0 que ella occupou; não ll1e gaste as forças, eombatenclo contra o espírito elo 
seculo; não aniquile a sua cau sa, empenhando-a em clefensa ele icléas j{t secliças. 
Se ella é a primeira elas nações , marche diante ele todas e goveTne o mundo, in
clinando-se sempre para o lado ela r asão e ela verdade. . 

Tenha v . s .a a bondade de desculpar-me por haver tanto tempo entretíclo a 
sua attenção . Se fallei com liberelacle é porque tenho a peito a fortuna ela minha 
patúa; se com calor, é IJorque me sinto estimulado profundamente, vendo a ex
ptobração urüda ao nome inglez. Um ministro britannico r ecebe sempre com in
dulgencia tudo quanto cleriva ele patrioticos sentimentos, attribuinclo-o unicamente 
a estes verdadeiros motivos. · 

T enho a honra ele ser, mylord, com o maior respeito - De v. s. a obediente e 
humilde Cl·eaclo = Hen1·y Gally Knight. =Depl'.rtamento elos Altos Pyrenéus , se
tembro, 1829. 

A reelacção ela revista política que se publicava em Lonclres como orgão do 
partido liberal portuguez, proseguinclo no munero immecliato sobre analogo as
snmpto, apresenta as ~e~·~.üntes considerações debaixo elo titulo : Em qz~e conceito · 
pcwct com a Ewropa cw~z~sada eleve fica?· o actual gove1·no bTitannico, se, clesarnpa
?·anclo a causct ela legitimiclacle da ?"ainlw a senh01·a D. Jria1·ia II, 1·er.onhece o pm·
j1~?·io 13 o 1·mtho político .de D. J.l!f.igt~ez, o usu?-paclm· "f 

«E um facto inclubltavel, porq1w tem sido IJraticaclo á face elo mundo, que o 
governo britannico não só reconheceu solemnemente o direito ele el-rei D . Pedro IV 
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ao throno de Portugal, mas o reconheceu positivamente como rei.. Este primeiro 
reconhecimento aconteceu quando o seu ministro no Brazil, sir Charles .Stuart, se 
incumbiu de ser o portador para a Europa da carta constittlcional, que o novo nú 
deu a:os seus novos subditos . Este facto mostra, pois, até á evidencia o acto po
sitivo do r econhecimento .d'aquelle rei i porque, como é possível que um mip.istro 
inglez se incumbisse el e ser o portador _para Portu.gal ela offerta ou dacliva ele um 
r ei que o seu governo não reconhecesse ou não estivesse disposto a r econhecer 
como legitimo ? Logo, por este facto se v ê que, n~io só o go verno bTitannico reco
nheceu clara e solemnemente o imperador elo Brazil como legitimo r ei ' ele Portu
gal, mas 1·econheceu um dos· seus primeiros e mais gloriosos actos ele soberania, 
uma v ez que por um dos seus plenipotenciarios foi aquelle acto sob e:t·ano eommu-
nicaelo aos portuguezes . · 

<I Ao mesmo passo que isto se passav~L no Braúl, outro ministro elo gabinete 
inglez, sir W . A'Oourt, offerecia no dia 4 ele abril de 1826 á infanta regente ele 
Portugal to elo o auxilio e apoio do seu governo, tal como até ali se tinha prestado 
a seu pae el-rei D . João VI. E em nome ele quem estav-a então govem anclo ~L 
r egente de Portugal? Era em nome de el-rei D. Pedro ~V; logo, é tambem igual
m ente clarissimo ClLle toclas es tas offertas eram um puro r•econhecimento ela m esm[L 
aLlctoriclacle que simultaneamente se es tava r econhecendo no Brazil. 

aO mesmo governo britannico passou depoi s a representar uma parte mui po-· 
sitiva e activa em todas as negociações que successivamente se principiaram a 
tratar sobre os neg·ocios· ele Portugal. E com qtlem se faziam estas negociações? 
Faziam-se com o imperaelor do Braúl, como legitimo r ei de Portllgal, e eram to- · 
elas estas provas claríssimas ele um suecessivo e nunca interron~pido r econh eci
mento . Em virtucle ·cl'essas neg·ociaçõcs aconselhou o governo britannico, se não é 
que fortemente o exigiu, a abdicação prompta e absoluta ele el-rei D . Pecb.·o e:ril 
sua filha, a rainha actual, a senhora D. Maria II; e por estes conselhos ou por 
estas exigencias reconheceu tamb em logo a legitimidade ela joven rainha r einante. 
Aconselhou a inda Otl exigiu a nomeação ela regencia ele Portugal para a pessoa 
do infante D. l\li guel; assistiu por meio elo seu plcni}JOtew~iario a todas as esti
pulações feitas em Vienna entre o infante e el-r ei seu irmão ; constituiu-se garante 
d'ellas pela assignattU"a com que o seu ministro a.s auctorisOLl; e a :fina.l renovou 
ainda ta.mbem estas mesmas n egociações pa.ra se realisar o casamento elo infante 
com a rainha sua sobrinha i e isto já em tempo em que a usur pação estava con
summada. E n'isto bem d"eclarou que toda a auctoridacle legitima tinha vinelo e 
procedia elo senhor D. Pecli·o IV, r e i ele Portugal e imperaelor elo Brazil. 

,cReflectinelo-se agol'a n 'estes e outros muitos actos repetidos com que o g9-
verno britannico tem .r econhecido a l egitimidade ele el-r ei D. P edro e a ele sua 
filha a rainha r einante, a senhora D . Maria II, em que conceito ficaria para com 
a Europa e o mundo civilisaclo este mesmo governo, se agora reconhecesse como 
legitimo monarcha o pe1jnro e descarado usurpaclor cl'aquelles mesmos elireitos e 
cl'aquella mesma. soberania, que até o clia· ele hoje elle · tão solemne e constante
mente nunca t em deixado ele r econhecer? Por certo a Europa e o mundo civili
saclo poderiam chegal'-se a per suadir que, o g-overno inglez não tinha procurado 
até agora senão illnclir a boa f'é do imperador elo Brazil ; qu~ nrio tinha dado Hio 
positivas- e tão clar-as el emonstrações de reconhecimento da sua auctorielacle senão 
})ara meU1or preparar e estabelecer a usurpação elo instnlmento político que este 
sempre tivera em vista, -de collocar sobre o throno de Portugal; e , emf-im, que 
todas as negociações em que t em entrado até agora não tinham sido senão meios 
astuciosamente calculados para adormecer o mesmo imperador do Brazil sobre a 
usurpaç~~o elos seus clireítos, assim como elos ele . sua filha. E ainda mais poderiam 
conjecturar a Em'?Pa e o mundo que a yiagem elo infante D. Miguel a Inglaterra 
e a sua tempo1:ana resiclencia em Lonru'es haviam sido mui ele proposito inven
tadas para aqu1 pessoalmente ser aconselhado e in struido sobre o methodo q ne 
devia seguil: ])ara melhor e mais seguramente consummar o seu crime. Efn ver
dade que nenhuma cl' e::;tas accusações se pócle 1~acioriavelmente fazer ao governo 
britannico i porém nem todo o mundo é racionavel, e as accusações cl 'esta natu
reza sempre acham, se não. quem à.evéras as acredite, a0 menos quem ele muito 
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boa vontade e maliciosamente as espalhe e propague. Conta-se ter dito Cesar uma 
vez, que c~ m~dlw~· de Cescw nem p01· suspeitas devia se1· maculadct na sua 1·ept6tação: 
e será então iwssivel que a politica hritannica seja menos melindrosa em sua fama 
do que era da homa domestica o dictador.romano? Nós não o podemos acreclítar, 
e por isso estamos t ambem ·persuadidos que o g-overno britannico nem por som
bras quererá que a sna política, que só eleve convir a uma grande e briosa nação, 
possa ser, ainda que injusta.mente, maculada por estas ou por ou~ras similhantes . 
conjecturas . . 

((De todas as potencias da Europa, a Inglaterra foi a unica que nunca reco
nheceu a dignidade r eal na p essoa elo imperador Napoleão, apesar ele que entre a 
~gla.terra e a França não havia ligações tão estreitas e de uma tão longa e nunca· 
Interrompida amisacle como a que ella sempre tem conservado com os legitimas 
reis ele .Portugal; e apesar ainda ele que Napoleão não subiu ao throno francez por 
meio ele p81jurios e. baixezas, mas antes foi elevado a elle pelo enthusiasmo geral 
da nação e pelo effeito quasi magico elos seus grandes t alentos, ele suas grandes 
victorias e ele suas grandes maravilhas. E então a mesma Inglaterra, que nunca 
se abateu a reconhecer o gr a.nde prodígio elo seculo, o Hercllles que esmagou o 
monstro ela. r evolução franceza e o novo Agamemnoli que .por alguns annos foi o rei 
dos reis da Europa, chegaria hoj e a tal degradação, que· sacrifiçasse direitos tãe> 
santos e sagrados, como são os do imperador do Brazil e ele sua filha, ao pe1juóo, 
á baixeza e aos crimes de um míseravel e vil usurpador,. qual é o infante D . Mi
guel ; usurpado'!: em quem não ha uma só virtude, não ha mn só t alento, e que 
nad..q, mais é elo que um monstruoso agg'regaclo de cruelclades e demencias? Em 
verdade, se tal acontecesse, podia ficar certo o }llinisterio britannico que n'aquella 
1nesma hora acabaria para sempre na Europa toda a in:B.uencia moral de Inglaterra, 
e que os netos elos netos elos aetuaes honrados e leaes portuguezes nunca se che
gariam a esquecer de quem tinha essencialmente concorrído para o assassínio ·elas 
saas liberdades . 

<<Mas, nós o tornltmos a r ep etir, nao é moralmente possível que Inglaterra es
time ou avalie em mais os crimes, os perjurios, as .tyrannias e as cruelelades do 
nsurpaclor D. Miguel, d0 que os direitos de legitimidade e de h erança que ella 
até agorà tem reconhecido na augusta pessoa ela joven e perseguida ac.tualrainha 
de Portugal, a senhora D. Maria II, porque em tal caso es te seu procedimento 
seria o tumulo em que ella enterraria para sempre as esperanças de poder conti
num· a ser tida. na Europa como a protectora da m0raliclaele e da justiça. E então, . 
por isso mesmo, não é moralmente possível que por um tal acto ella queira p er
Cler o qne constitue uma elas mais b ellas prerogativas elas nações . Alem cl 'isso, 
quem sempre foi fiel a Luiz XVIII e mmca reconheceu o seu poderoso rival, dei
:xará agora ele o se1• a Bl-rei D. Pedro IV e à sua augusta filha, a senhora D . Ma
ria II, reconhecendo o mais desprezível de todos os usurpaclores? Não julgâmos 
que tal possa acontecer, porque por este modo a alliança de Inglaterra com D. Mi
guel não podia ser outra mUJis . do que a alliança da usmpação e do iJmjurío. '' 

Pelo que fica exposto pócle avaliar-se como os liberaes censuravam o procecli
lnento da Ingkvtena, ou, para melhor clizer, ele a.lglms dos ministros. Prosjga
In os, porém, n'outra ordem ele docum entos. 

Carta 

Londres, 21 de novembro ele 1829.-Senhor:-0 marquez ele PaJmella foi 
obrigado a clemorar-se em París por mais t empo do que e]le esperava, pelos em
baraços que o governo elos Paizes Baixos oppoz à entrada. nos seus portos dos 
n~vios saídos ele França eom emigrados portuguezes, e que depois deviam seguir • 
VIagem para. a ilha T erceira, e outrosim p elá necessidade de solicitar do governo 
de sua magestade chri.stianissim:i a continuação ele subsídios áquelles officiaes e 
outros emigrados que estavam nos clepositos d'aquelle IJaiz, e que por agora não 
convem mandar para a- T erceira. Os esforços do rilarquez de Palmella, coadjuva-
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dos pelo zêlo e actividacle do ministro ele sua. magestade fidelíssima. nos Pa,izes Bai
xos, venceram aquelles obstaculos, e üLlvez ~oj e naveguem já em direitura á ilha 
Terceira os primeiros transportes, que conduzem o regimento n . 0 18, devendo 
seguir em breves dias os mais. O ,marquez esperava terminar nos dias passados 
o segunclo negocio, e aqui o espero a cada momento com tanta impaciencia, quanto 
é fóra de duvida que ninguem o pócle igualar nem substituir no saber, tacto po-

.litico, zêlo e a~tividade com que sustenta a ·causa ela rainha nossa senhora. 
O marquez ele Valença, sendo obrigado a ir a Paris para cnnferir com a mar

queza sua mulher sobre as partilhas dos bens do seu sogro o conde de Peniche, 
ultimamente falleciclo em Lisboa, aproveitou estes momentos em que o serviço ela 
rainha não exigia a sua presença aqui, e partiu nos fins da semana passada para 
voltar até aos princípios elo mez proximo, a fim de esperarmos todos r eunidos a 
chegada das ultimas ordens de vossa magestade imperial, e passarmos a execu
tai-as sem perda de tempo. 

A política das potencias a nosso r espeito não tem variado ostensivamente, an
tes se diz que sua magestade o imperaclor da Austria clesapprovava o r econheci
mento feito pela Hespanha. 

O nuncio apostolico em Lisboa foi á côrte no dia 26 do mez passado i porém 
como as suas creclencia:es primitivas eram passadas no .tempo elo papa falleciclo, 
este acto não é ainda reconhecimento formal, sim preparatorio para elle. 

O reconhecimento elo governo ele facto, feito no 1. 0 de outubro p elo presidente 
d,os Estados Unidos, não póde influir na questão portugueza., pelos bem 'conheci
dos princípios políticos elos mesmos estados. 

Permitta-me vossa magestacle ,a honr~ de be~jar a sua augusta mão . 
Deus gLmrde a vossa magestade imperial. =José Antonio Gw31'1'ei1·o. 

Officio 

(Extraclo do n. 0 f 7) 

Acabo de receber pelo correio ele hoj e o despacho ele v . ex. a n .0 17, pelo qual 
me pa•rticipa a interessantíssima noticia do reconhecimento de sun magestade el-rei 
nosso senhor por sua magestacle catholica, ,e que em consequencia ficam acredi
tados enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de el-r ei nosso senhor na1 
côrte de Madrid o conde ela Figueira, e enviado extraorclinal'Lo e ministro vleni
potenciario ele sua magestacle c~i.tholica jtmto a el-rei nosso senhor o cavalhejro de 
Acosta e lVIontealegre. · 

Uma tão importante noticia, que já tinha chegado p elas nossas folhas e pelas 
folhas estrangeiras a esta côrte, t endo produzido o melhor effeito possível entre 
este corpo cliplomatico, entre os da côrte e entre outras mais pessoas bem ao facto 
elas noticias, v em agora certamente produzir ma.ior effeito por seu caracter official 
que traz e por conhecerem tambem n'esta capital as boas disposições ele ser imi
taclo um tal passo por todas as mais côrtes dentro de pouco t e.mpo. 

Sobre este objecto, pois, nada t enho nem posso irtdicar a v. ex . a r elativamente 
a este actual governo, porque, sendo elle inteiramente provisorio, teme-se ele se 
referir a sua magestade siciliana e ao seu primeiro ministro, que o acompanhou 
a Madrid i portanto só r epetirei com certeza que existem e sempre têem existido 
as melhores disposições e melhor vontade da parte de sua magestacle siciliana. 

Napoles, 21 ele novembro ele 1829. = José Amado G1·ehon. 

Officio 

(N.0 39, rcserva1lo) 

Ill.mo e ex.mo sr. -Lorcl Heytesbury, embaixador de Inglaten•a, procurou-me 
para me communicar confidencialmente copia ele um despacho que o seu governo 
dirigiu ao seu encarregado ele negocias em Madrid úcerca elo r econhecimento de 
sua magestacle el-rei nosso senhor por sua magestacle catholica. Como já tive a 
honra de informar a v. ex. a elo conteúdo d'este despacho, não o repetirei . Per
guntei a mylord se o tinha communicac1o a este ministerio imperial: respondeu-me 
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que tinha ticlo essa ordem, e ele perguntar o que a Russia in tencionava fazer n' este 
negocio, pergunta a que o vice-chanceller, conde ele Nesselrocle, tinha respondido, 
c?ntinuava, lorcl Heytesbmy, «que o gabinete imperial nacla tinha por ora re'sol
Vlclo a esse r espeito, was que se com o anelar elo tempo visse que a ordem actual 
ele causas estabelecida em Portugal se consolidava, acabaria provavelmente pela 
reconhece1"; que, to ela via, o imperador nunca o faria se o senhor D. -Miguel não 
concedesse uma amnistia plena e sem excepção, bem como a restituição dos bens 
confiscaclos, a todas as pessoas que ficaram fieis ao-imperador D. Pedro e a sua 
filha J?· _Maria da Gloria, porque era impossível de tolerar que estas pessoas fo s
sem vrctlmas ela confiança que pozeram nos sobúanos, que r ecusando de reconhe
cer o chefe actual elo governo portu.guez, tinham claclo o exemplo elo que se d'evia 
f~z;en. Dito isto, acrescentou mylorcl «V. póde estar certo que assim pensam e as-
Sllll. obram todas as potencias e de certo a Gnm-Bretanha)). . 

Assim que elle se calou, r epliquei ''que me parecia bem extraorclinaria a ten
ção ele intervir tão p1·ojzmclctmente nos negocios internos ele üm paiz independente, 
e bem arduo o quer er impor-lhe uma condição tão absolüta é sem nenhumas exce
pções ; que os indivíduos qu~ ella comprehendia não podiam ser considerados todos 
~ebaixo elo mesmo ponto de vista, porque uma parte d'elle-s, como Borges e outros, 
tmham siclo os auctoTes e cooperadores da revolução ele 1820, conclemnacla tã0 
s_olemne como j ustamen.te em Troppau, Laybach e. Verona; que ainda mesmo aclmit
tmclo a justiça da intervenção e ela condição proj ectada, a mesma justiça pediria, 
n'ess·e caso, que as potencias exigissem provavelmente elos indivíduos que queriam 
proteger, que se abstivessem de todo e qualquer acto hostil, trama e conspiração 
contra o actual governo de _ PortugaJ, a fim ele o Bão obrigar a exercer actos ele se
gumnça, que por fóra eram desfigurados e transformados em actos ele crueldade l). 

Que o imperador ela Russia, ex.mo sr., pensa como annunciou o seu vice-cl1an
eeller ao embaixael0r ele Inglaterra, não deve admirar á vista elo que tantas vezes 
tenho tido a honra ele repetir mos meus officios, elo seu caracter franco, lea.l e ca
valhe~resco e elo que elle fez em favor da causa de el-rei nosso senhor. Ninguem 
póde tambem elLlviclar ela t enção que teve mr. Canning e companhia ele afastar 

. sua magestacle ela regencia ele Portug·al, p romovendo a sua ida para o Brazi!; 
e Deus sabe o que tel"ia suêceE1iclo se o imperador Nicolau, instruido ~ fundo 
do que se ,IJassava, se não tivesse explicado como fez no principio elo anuo ele 
1827, fazendo declarar solemnemente pelo seu e}llbaixaclor em Lonelre~ ocque se 
as potencias tinham reconhecido os direitos elo senhor D. Pedro, a justiça pedia 
que se r econhecessem tambem os elo senhor D. Miguel, e que esses fossem, como 
tinham sido aq_uelles, igualmente resp eitados e recon~eciclos». 

Em conseqnencia este soberano, que se considera como havendo dado o pri
lUeiro e principal impulso á installação ele sua magestacle no governo ele Portugal, 
consiclera-se tambem, por esse mesmo motivo, como o mais ofl'enclido na mudança 
qne se fez n'esse reino . 

-Portanto, el-rei nosso senhor p6c1e estar certo que o imperacl'or Nicolau per
sistirá. na, intenção annunciada pelo conde ele N esselrode; e o peior é que eu muito 
l'eceio nas outras potencias a influencia elo exemplo ele um soberano que n'este 
momento é o mais influente clru Europa. ' -

N'este estaelo de cousas não vejo senão o remedio que julguei ela minha obri
gação tomar a libeTClacle de suggerir, e ·que agora torno a recommendar «que sua 
magestacle el-r ei nosso senhor, cedendo aos exemplos Çla sua natural clemencia, e 
ao quant0 convem ao seu socego e bem estar dos se~1s vassa-llos que o seu reco
nhecimento seja immecliato e geral em tod~ a Etu·opa, conceda, quanto antes e 
espontaneamente, nma amnistia com algumas ex:cepções, se forem inclispensaveis, 
e:n-quanto ao regres~o a ~ortugal, mas sem nenhuma pelo que respeita á restitui
çao dos bens. Na h1 stoT1a dos seus illusti·es antepassados, nomeadamente· na do 
reinado do grande D. João I, achará sua magestacle o exemplo de -uma medida 
que o seu interesse e a cligniclacle ela sua corôa exige que el-rei nosso sennor 
aclopte livremente, e antes qne cl'ella se faça uma condição para o seu reconheci
mento. 

Queira v. ex. a beijar, em meu nome, a real mão ele el-reinosso senhor, e o.bter 
53 
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do mesmo augusto senhor que se dign'e perdoa1· a um vassallo fiel o que a sua 
consciencia lhe inspira para bem do seu soberano e ela sua-patria. 

Deus guarde a v. ex." S . Petersburgo, i~ ele novembro de 1829. -Til. mo e 
ex. 1110 sr. visconde ele Santarem. = Raplwel dct Cntz Gue1·?·ei?·o. 

Docunaento junto ao officio s upra 

Con:ficlencialmente.-Lorcl Heytesbury a communiqué au commandeur ele Guer· 
reiro le contenu d'une clépêche que le gouvernement britannique avait adressée à 
sou cha1·gé cl'affaires eu Espagne à l'occasion de la r econnaissance clu monseign,eur 
D . Miguel par sa majesté catholique. Mylorcl a ajouté qu'il avait eu ordre de com
muniquer cette dépêche au gouvernement impé:r:ial et de elema.nder ce que la HL1ssie 
avait i·ésolu de fai~·e; qu'en réponse mr. le comte de Nesselrode lui avait dit ccque, 
puur le moment le cabinet ele Saint-Petersbourg ne ferait rien, mais que s'il 
voyait que l'ordre actuel eles choses se consolidât en Portugal, il :finirait probable
ment par le r econnaitre ; que cepenclant l 'empereur nele ferait jamais si D . Miguel 
n'accordait pas une àmnistie entiere et sans exception et la restitution eles biens 
con:fisqués à toutes les personnes restées :ficleles à l'empereur D. Pedro et à sa :fille 
D. Maria da G-l01·ia, puisqu'il est impossible de souffi·ir que ces personnes soient 
victimes de leur confiance dans les · souverains qui avaient refusé ele reconnaitre le 
chef actuel du gouvernement eu Portugal». Lorel Heytesbury a terminé en ajoutant 
ccque cette maniere de penser ele sa majesté impérial serait probablement aeloptée 
par les cours ses alliées, et certainement par le gouvernement britannique. >> 

Le commandeur ele G-uerreiro, en admettant da.ns le príncipe. même l'amnistie 
projectée, n'a pu se dispenser de trouver que cette mesure clans son acloption de
vrait être assujettie à quelques modifications. La restitution eles biens à toutes les 
personnes qui, comme on dit, sont r estées :fideles à D. Pedro et à D . Ma;ria, est 
un acte de générosité qui ferait honneur à ceux qui le clemanclent et à celui sur
tout qui l'accorclerait; il ne porte préjudice à personne et ne pourra.it influer en rien 
sur la . paix et la tranquillité intérieure du J:>ortugal. Mais on ne peut pas en clire 
autant quant au r etour en Portugal, sans exception ele personne, ele tous les incli
vidus qui sont actuellement hors du royauine: on trouve parmi eux les auteurs et 
les coopérateurs de la révolution de 1820, tels que Borges et antres, qui rappor
teraient avec eux ces mêmes príncipes subversifs qu'ils n'ont cessé de proposer 
et qui ont été la cause principa.le_ eles malheurs qui ont accablé le Portugal dep1:1Ís 
cette mal'heureuse époque jusqu'àce jour. Outre ces inclivielus, il y en a cl'autres, 
qui, par leurs publications indécentes et leurs atro"ces calomnies contre le chef clu 
g01.1vernement portugais, se sont placés vis-à-vis ele lui dans une telle situation, 
qu'ell.e ·écarte toute réconciliation et cloit même leur faire rn·éférer ele se contenter 
c1e la jouissance ele l eurs biens clans les pays étrangers. 

Le commandeur ele G-uerreiro fonde ses observations elans les aveux consta}n
ment prononcés des gouvernements aUiés, que da.ns leur intervention dans les af
faires clu Portugal, ils ont uniquement en vue le rétablissement ele l'orclre et ele la, 
tranquillité dans ce malheureux pays; et comment atteinclrait-on ce but si l 'on 
n'empêchait pas le retour clans le royaume cl'incliviclus qui n'ont cessé de le mettre 
en combustion et qcu pens·ent qu'il .leuy est permis d~ manquer à tout, excepté à 
leur serment ele révolutionner la IJeninsule et s'il l eur est possible, le monde en- \ 
tier? Le commanclenr de Guerreiro croit · encore, que pour avoir quelque clroi-t 
cl'exiger l'amnistie en qi1estion, les gouvernements cleveraient s'y préparer ·par un 

. acte ele justice, en commençant par exiger eles personnes qu'ils se plaisent a pro-
téger, qu'elles s'abstiennent le plutôt possible de tout acte cl'hostilité, trame ou 
complôt contTe ce même gouvernemént qui cloit les amnistier . C'est aux trames 
non interrompues, aux machinations de toute espece, ourclies par ses iuclividus 
dans l 'intérieur du royaume, que l'on cloit attribuer l'acloption de mesures ele pré-
caution, que l'on se plait à quali:fier d'actes ele rigueur. · 

Apres avoir fait ses réflexions sur la communication qu'il a reçue de lorcl H ey· 
tesbury, le commandeur ele G-uerreiro 11e peut s''empêcher el'exprimer à mr . le 
com te ele N esselrocle com.bien il se:rait nécessaire et à clésirer de niettre un terme 
à. un tel état ele choses _en Portugal, par la r econnaissance immécliate clu prince 
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qui gouverue ce r oyamnc. Quels que soient les prétemlus torts, qu'on se pluit à 
lui r eprocher, la natiou portti.gaise n e doit pas en êtr e la victime. Qui a-t-elle fait? 
Ellc a porté sur le trône un prince auquel ce trône a'ppartenait par le droit por
tugais, basé sur les loi.s fondamentales ae la monarchie, que_ la r estauration en 
1640 a confirmées et amplifiées. Et ce même prince qui l 'on accuse si injustement, 
qui a-t-il fait? JYialgré les d!"oits incpntestables que ces lois et les actes de son frere 
lui avaient donnés à, ce trône, il voulait y r enoncer avec générosité et un dévoue
ment sans égal, a:fin de tenir eles engagements auxquels sa situation, qui n'était 
pas libre, et eles circoustmwes impéri euses l 'avaient forcé de souscríre. Oui; il 
l'aurait fait si ceux même qni l 'ont accusé, ne l 'avaient pas abandonué. A peine 
arrivé en Portugal il connut les clispositions de la nation; íl vit qu'elle frémissait 
de se trouver sous l e joug brésilien et obeissant à un b:eutencmt dtt 1·oi D. Ped1·o 
et amovible c't son bon pla·isi?· . Pour arr êter l 'explosion qni se préparait et dans 
l'intention h er oi:que et rare de sacrifier ses choits aux engagements qu'il avait pris, 
ce prince si injust ement calomni.é fait proposer à l'ambassadeur d'Angleterre «ele 
prêter serment comme r égent au nom ele D. :Maria, et jusqu'à sa majorité. L 'am
bassacleuT r épond, qu'il f'aut prêter serment comme lieutenant de D. P edro, comme 
ou eu était convenu, et qui si l 'on y change quelque chose, il n e mettra pas ses ' 
lettres de créance; il p er suade le ministre cl 'Autriche ele faire la même cléclaration, 
et il lui r efuse les troup es anglaises que le prínce lui demande pour aicler à se 
soutenir conh·e ses propres ch·oits, que la nation portugaise voulait faire valoir en 
sa faveur. L es clépêches de mr. L amb présentées au parlernent, font foi de ce qui 
vient d'être avancé; et _les ré pouses clu cluc ele W ellington au marquis de Pa1mella 
et de lord Aberdeen au marquis de Barbacena, montrent évídemment aussi com
bien l'emper enr D. P edro, en manquant à toutes les promesses, a contríbué de 
son côté à amener en Portugal un changemeut qui, quoique légitime, u 'aurait pas 
lieu, si l'on n'avait pas lassé la patience ele la nation portug-a~se . Qu'on lui r ende 
justice, elle n 'a fait que défendre ses lois fondamentales, que r epousser pour ia 
seconcle foi s une constitution semblable ·à celle ele 1820, que toutes les puissances 
anathématiserent; en un mot, que se soustraire au joug qu'une colonie voulait lui 
imposer . L 'Enrope clevrait lui en savoir g ré, car la nation portugaise a non seule
m ent repotrtssé~ ces príncipes subver sifs ele la momtrchie et de la r elig ion, mais elle 
a empêché aussi l 'exemple de voir une partie ele l 'Europe, qui se trouvait en pos
session ele clonner eles lois aux américains, devenir une colonie ele l 'Amérique. 

Le commandeur de Guerrei).·o terminer a ici son ?1W11W?·andwn~ qu'il n'a pas in
tention ele faire clevenir un mémoire. Sou intention était ' tmiquement ele faire con
naí:tre à S . E. mr. 1e com te ele N ess c1rocle ses · r eflexions sur la communication 
qu'il a reçue ele lorcl I:Ieytesbtuy. Il les lui achesse avec confiance et se fla tte que 
S . E. les accuei llera avec inclulgence, lor squ'elle se r appeller ::t ele la permissiou 
qu' elle a elonné au commancleur, nu bien-être et trauquillité ele s?n pays. 

Sen-tenç a 

Accordam em r~lação os da alçada, etc . Vistos estes autos, que, em execução 
das ordens r egias, se fiz eram summarios pelo accordão f:l. 53 v . aos réus aus en~ 
tes A ntonio Hypolito da Costa, que foi t enente gener al e presidente ela execrandà 
junta do governo rebelde, denominada provisoria; Alexandre Thomaz de Moraes 
Sarmento e José Joaquim Gerardo ele Sampaio, que foram clesembarga<3,ores dare
lação d 'e'sta cidade e membros da clitajunta ; Christiano Nicolau Copke e Francisco 
Ignacio Vanzeller, negociantes e m embros ela m esma junta ; :Manuel Antonio V ellez 
Caldeü·a Castello Branco, que foi desembargador ela dita relação e secretario _da 
1·efericla junta; J oaquim Antonio ele Magalhães, Joaquim José ele Queiroz e An
tonio José ela Silva Paulet, ex-coronel engenheiro, que foram tambem secretarias 
da mesma junta ; e aos r éus presos nas cadeias ela r elação, J oão José de Queiroz, 
solteiro, ex-capitão elo r egimento de infante ria n. o 21, natural. ela villa e praça ele 
Valença, de trinta e cinco annos de iclacl e ; Belchior Machado Paes ele Arat~jo 
Gaio, ex-capitão do mesmo regimento, casado, -natural ela dita villa, e ele sessenta 
e um annos ele idade; José Nic ]au ele Azevedo Salgado, escrivão elo cível e crime 
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ua villa de 'rorrcs Novas, casado, mttural da mesma, de tri.i:tta e cinco annos de 
idade; Polycarpo José ela Silva Pessoa, negociante, solteiTo, natural da freguezia 
ele Lanhellas, termo da villa €le Caminha, de trinta a1,1nos de idade; Julio Uesar 
Augusto de Mendonça, solteiro, pToc1:u·ador ele causas na cidade ele Coimbra, na
tLUal ele Sernache elos Alhos, comarca ela dita cicla.ele, e n'ella assistente, ele vinte 
e quatro annos ele idade; Jacinto ele Almeida Barbos~ e Silva, praticante ela bo
tica ela tmiversidade, solteiro e natural ela cidade ele Vizeu, ele vinte e um anuas 
ele iclacle; todos pronunciados por crime ele rebellião e alta traição na devassa da 
regia commissão el'esta alçada e em outras a ·qne sua magestacle mandou proce
der nas clifferentes ciclacles e villas cl' este reino; testemunhas que fazem· culpa a 
cada um elos réus, interrogatorios, documentos e mais papeis juntos, e a.ppensos~ 
allegações ele d ireito em sua clefeza7 etc. 

Mostra-se que, depois ele publicada e proclamada com a mais criminosa e cles
accorclacla onsaclia, pelos auclacissimos e perníciosissimos commanclantes e o:fficiaes 
elo nefando conselho militar, a execrancla rebellião ele 16 ele maio n'esta cidade, 
depois ele se haverem arroj aclo ao monstruoso e atrocissimo insulto nacional ele 
elegerem e levantarem um governo de facto com a denominação ele «junta pro
visaria encarregada ele manter a legitima auctoriclacle ele el-rei>> 7 como jà foi pon
derado em accorclãos d'esta alçada, apparecêYa com effeito a figur&r na scena re
volucionaria a mesma execravel junta no infausto dia 20 elo referido mez ele maio, 
cujos eletestaveis membros, depois ele se haverem anmmciaclo às auctoriclacles e 
mais empregaelos nacionaes e estrangeiros residentes n'esta cidade, marcando-lhes 
deveres de obediencia e sujeiçao ao· poder supremo, que se haviam arrogado e 
usurpado, passaram, com incrível audacia e presumpçosa confiança, a dirigir ás 
nações o petulante e façanhoso manifesto publicado pela imprensa com a data de 
28 elo dito mez, que se acha a fl . 27 elo appenso 25.0

, em que ousaram consignar, 
como· principias ela sua crença politica e consequente norma ele seus procedimen
tos ou desatinos, os mais palpave:is e revoltantes absurdos e contraclicções, pro
curando, por meio ele insidiosos e concertados sophismas e ele uma clamorosa e 
affectacla narração ele ,suppostos males da patria, cmbair e seduzir os incautos, e 
com refalsacla hypocrisia interessar as nações estrangeiras, nações e seus respe
ctivos governos, que haviam altamente esca.nclalisaclo com sua rebeldia, e assom
brado com o exemplo e transcenelencia ele tão funesto e perigoso contag·io; pwtem
teando-se elo mesmo execrando ·manifesto· que, alem elos sobreditos absm·clos e 
contraclicções, n'elle estabeleceram e proclamaram seus infames anctores princí
pios erroneos e doutrinas ela mais perniciosa e fatal influencia; e, ao mesmo passo 
que assim se propunham a perverter e desencaminhar os espíritos s1mplices e ti
moratos, a1)aganelo no coração elos portuguezes aquelle fogo de amor da patria, 
que constítuin sempre o seu bi·azão e a sua gloria, irroga.ram á nação portugueza 
a mais atroz injm·ia, ca1umnianclo, á face elo mtmclo todo, a sua :fi.clelielacle e bom 
senso, :fi.guranclo~a sem clescernimcnto nem caracter, e incerta elos seus direitos e 
deveres, desvairada e abandonàda aos interesses ele egoístas e facciosos; consti
tuindo el'esta sorte .o mesmo infame e sedicioso manifesto a.melhor prova e cle
monsh-ação elos perni.ciosos e estragados ·p;rincipios elos réus, seus infames aucto-
tes, nos absurdos, impo.sturas e attentaclos que passam a referir-se: · 

1. ° Chamando e clenomina.nclo aquella nefanda rebellião <<nobre e denodado es
forço eom que o brioso e leal exercito, uniclo em sentimento a um povo fiel, cor
reu its atrmas pa1·a coacljuval~o na j usta emprezal>; no que, com a mais negra ca
lumnia e fabiclacle manifesta, se pretende inculcar que o })OVO portuguez, que 
então co1n.eçava a respimr, .livre elo captiveiro ele uma facção iníqua, á sombra 
das herOÍCaS Virtudes e iualtei-avel nrmez·a cl.<i> seu aubo·ustissimo restauradOT fôra1 . ' pelo contrarw, o que primeiro se clescl!mtentou ·e sublevou, quando é facto noto-
rio ~ inclubitavel que aquella felicidade e appetecicla paz, apenas gostacla n'estes 
reinos, fôra envenenada e perturbada sómente pela immomliclacle e ousadia revo
lucionaria ele uns p.oueos ele officiaes e soldados rebellaclos, que presmniram, com a 
mais clesaccorclada insania, impor silencio· e abafar o mais clecicliclo e unanime voto 
nacimia.l pelo terror e feroz clespotismo elas bayonetas. 

2. 0 O ele macubrem a intenção pura e boa fé da quasi totalidade ela nação 
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~)Ortugueza pehLS demonstrações do corelial affecto e universal r econhecimento dos 
mdisp111taveis direitos elo mesmo augusto senhor e ela sincera e legitima exposiçfLo 
dos proprios direitos nacionaes, nas seguintes remarcaveis passagens : «que os 
nossos males provinham ele uma administração, que nunca póde ser boa com uma 
defeituosa organisação política; este beneficio presente (a carta constitucional), 
este pacto de alliança entre o r ei e seus subclitos·, poz em combustão os homens 
egoístas que só tinham em vista conservar a presa que haviam empolgado, para 
continuarem a beber o sangue ela nacão · promoveu-se por· toda a parte, com 
a mais torpe secltlCÇão e com a maior ~~ol~ncia, actos de pmjurio, actos de rebel
Fão>l; onde, com visível transtorno .e contrarieclaele do direito publico cl'este r eino 
e ela lei· fundamental ela monarchia, se ousou, com temeraria ignorancia e falsi
~aele, chamar defeituosa organisação política aquel1a mesma q LW firmou e conso
hclou a monarchia, que a tem sustentado e defendido por qwisi sete seculos, e que 
estendeu e levou a sua r eligião e a gloria elas suas proezas a todas as partes do 
mun:clo conhecido; sendo a todos notorio, e clemonstrado até })Or uma cruel expe
riencia, que o chamaelo « benefico presente, novo pacto ele alliança o não fez mais . 
que perturbar a concorelia e união elos portug·uezes, quebrantar e dissolver o ver~ 
dadeiro, antigo e sauclavel pacto social elos vassallos cl'esta corôa com seus íncli
tos e augustos monarchas; fatal pomo da cliscordia lançado ele surpreza n' este 
reino, vindo cte outro estranho, e talvez foljado e extorquido pela facção inimiga 
de todos os soberanos, excedendo quasi a comprehensão humana o numerar e cal
cular a magnitude e extensão dos males e ruínas ele todo o genero que n'este 
reino occasionou aquella fatal in:novação e violação elos direitos e administração 
nacionaes; estabelecidos pela sabedoria, confirmados pela experiencia e por uma 
pratica diuturna, e ligados poderosamente aos costumes e religião santa que pro
fessâmos . lVIas o espírito elas r evoluçves; que reproduz sempre os mesmos insi
diosos princípios e até as mesmas phrascs, não podia eleixar em feliz e trU~nquillo 
repouso a ventm·osa regencia ele sua mag·estacle, e, aproveitando a tenebrosa epo
cha ela rebellião, inculcou, em logar ela felicidade, de que só os r ebeldes não go
savam «Os subclitos em combustão, egoístas bebenclo o sangue ela patria, a im
prensa agrilhoada, o corpo social paralysaclo, um universal desalento e o commercio 
morto)); não advertindo os insanos r evolucionarias que aquellas mesmas e outras 
similluuntes crulumnias e atrocissimos embustes j{L hayiam sido torpemente espa
lhados na outra infausta í·ebellião de 24 ele agosto ele 1820, e bem depressa, como 
agora, se converterão em sua propria confusão e vilipenclio . 

. 3.0 «lVIas poderiam (oontinúa o mesmo execrando manifesto) subclitos fieis con
ter os sentimentos leaes ao ver romper o pacto social? Ao ver chamar os estados 
do reino? Os estados do reino qLle haviam tomado uma nova fórma? E os portugue
zes haviam ele :fi.car tranquillos, devorando o seu proprio opprobrio e festejando os 
ferros! . .. » Encerrando-se n'estas poucas e arrojaclissimas expressões o monstruoso 
e perniciosissimo dogma da resistencia á auctoridacle suprema e legitima, o qual 
destroe · pela sua base o principio elas sociedades, cimentado na obecliencia dos 
subditos, sendo prosoripto e conclemnaclo o mesmo fatal dogma ou heresia política 
por todo o direito .J;mblico, civil, natural e divino; tornando-se ainda mais crimi
nosa e revoltante sua manifestação por ser applicaclo e dirigido a condemnar a 
utilíssima e justíssima providencia com que o mesmo augusto senhor, depois ele 
dissolver a oamara . dos deputados em Lisboa, por sua tenclencia secliciosa e anar
chica, procurou r estabelecer a ordem leg·al e tranquillisar a monarchia, ameaçada 
:la mais furiosa sublevação; r>rovielencia e salutar deliberação, dictacla pela mais 
lmperiosa de todas as leis , a ela salvação ela patria, requerida por to elas as ordens 
·do estado, coroada pelo mais feliz e bonançoso r esultado, e na qual a soberana e 
paternal solicitude ele sua magestacle não fez mais que imitar o exemplo de seus au
•gustissimos preclecessores, o senhor D. Affonso III, o senhor D . João I, a rainha 
a senhora D. Leonor, o senhor D . Pedro, eluque de Coimbra, a rainha a senhora 
D. CathaJrina, o senhor cardeal infante D. Henriqüe, que todos convocaram os 
t~·es estados do reino })ara côrtes em outras crises política", algumas ele notavel 
Similhança, quando regentes d' estes reinos, ousando aquelles· secliciosissimos in
novadores, sempre contrac1iotorios e inconsequentes comsigo mesmos, censurar 
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como antiquada e alterada na sua fórma aquella nacional convocaçrto, essencial
mente p1·ecisa para acceitar e sanccionar a mesma pretendida alteração . Mas esta 
clausula, expressamente determinada n'essa nova carta, que ao menos n'csta cir
cumstaneia parecia 1·espeitar ainda os fóros e privilegias da nação, não agrado?' 
áquellcs mesmos que se inculcam os amigos dos povos e vinclicadorcs de suas li
berdades. 

4 .0 aFoi preciso um esforço (conclue o mesmo auclacissimo impresso) ; o brioso 
exercito, sempre firme na honra e na obediencia ao r ei, secundou a nação, que o 
sanccionou, legenclo a jtmta provisoria que ha de manter as importantes funcções 
de que se encru:Tegou ... c dar as mais energicas providencias», etc., ond<;1 sob1·c 
a. torpeza ele applaudir e louvar a insubm·clinaçào e rebeldia de uns poucos de re
volucionarias, que secluziram e perderam mua parte do exercito portuguez ; sobre 
r epetir o insulto c calumnia ele clesleaes ao mesmo exercito c iL nação, que bem 
depressa sotlberam elesa:ffi:·ontar-se e vingar estes ultrajes, se estampou a mais 
f1·anca e solemne confissão do seu nefando crime, publicando os mesmos réus, <Í 
face do lmivcrso, que se haviam encarregado elas funcções que lhes forrun com
mettidas por h'opas rebelladas1 depois de os haverem elegido pa1·a governarem 
este reino, monstruosidade de que não ha exemplo na histor.ia das nações civili
sadas, senão nas revoluções que pr ecederrun e accelerarrun a quéda das monm·
chias, vendo-se substituídas pela licença e caprichos de soldados sublevados as 
leis fLmdamentaes que prescreveram as regras da successão ao throno c cL't regen
cia d'este r eino; a investichua ele um imperio conferida pela força, que ckvia só
mente obedecer, e a a.uctoridacle legitima. ele um pr.incipe, filho e descendente dos 
gloriosissimos reis cl'este reino, rei ell.e mesmo, arrancada e ent1·egtle a uns pou
cos ele v:rssa.llos rebeldes, sem outro titulo e capacidade que nfio fosse a sua no
tor.ia e desmedida ambição, a infidelidade de sua concluc~'l. e as suas perniciosas 
o r evolucionm·ias opiniões . 

Mostra-se, finalmente, elos impressos constantes elo appenso 25. 0 , ex -fl. 13, c 
são factos notarias, attestados por muitas testemunhas da devassa d'csta. alçada, 
e de outras a que se procedeu pelo abominavel crime de l'ebellião, que os sobre
ditos réus da nefanda junta provisoria, em desempenho das soas maleficas dispo
sições c em cumprimento da sua abominavcl commissão c promessa, se arrojaram 
a decretar e governar com plena e suprema auctoridacle n'cste r eino, tyranni
sanclo com todo o genero de vexações e violencias os povos e logar es aonde 
chegou e se estendeu sua fatal influencia e dominação i creando secretaries do ex
pediente dos nego cios com as mais pomposas e irrisorias attribuiçõcs i expedindo 
ordens decretarias em todos os ramos da publica administração i creanclo commissões 
c juntas u surpaeloras elas funcções e regimentos elos tribtmacs e mais r epartições 
legitimas; tomando e arrebatando as r endas e dinheiros publicas; extorquindo 
cmprestimos c donativos forçados ; levantando tropas ; demittindo empregados be
nemeritos ; empregando os mais desacreditados, immoraes e fmiosos sequazes da 
sua abominavel parcialidade ; perseguindo os vassallos fieis e mais abahsados por 
sciencia, virtucle e christandacle i espalhando o terror e sobres alto nas famílias e 
nas corporações r eligiosas ; hostilisanclo, finalmente, e oppr.iminclo, com todo o gc
nero de males, comarcas inteiras, cidades, villas e povoações d'estc reino, que 
foram victimas de tão ful'iosa tormenta e incalculavel calamidade. Crimes e atten
tados todos atrocissimos e estrondosos, que farão uma epocha de infausta e dolo
r osa. recordação na historia portugueza, para os quaes cooperaram principalmente 
c n' elles se pl'ecipitaram vohmtariamente os r éus pela maneira segllinte : 

Quanto ao r éu Antonio Hypolito da Costa, mostra7se que com a mais negra 
ingratidão, esquecido da soberana munificencia c real confiança com que poucos 
mezcs antes fôra encarregado do importantíssimo e honrosissimo emprego de go
vernador das armas ela província elo :Minho, calcando todos os sentimentos da. 
honra e brio militar, qu e deviam esperar-se ele um homem, como o réu, encane
cido na milícia c agraciado com as mais distinctas e honorificas condecorações, 
sobre o primeiro _e mais eminente posto que occupa' a de tenente general dos 
reaes exercitas ele sua magestadc, levado c àrrastado sómentc ele h'esloucada am
biç1101 sorclic1a cobiç-a e torpe egoísmo, bandeou-se (não sem espanto c snrprcza 
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ele todo es te r eino) com os descontentes implacaveis Imm1gos ela realeza, apl'e
sentanclo na populosa e fiel cidade ele Braga, sécle elo seu governo, o contraste 
vergonhoso ela sua clissiclencia e deslealdade ; concorrendo cl 'esta sorte e animando 
poderosamente os obscuros tramas e perfidas machinações que urdiram e prepa
raram a nefanda rebellião que pouco depois rebentou, e na qual outros revolucio
narias mais dolosos e astuciosos bem depressa :fizeram :figurar o réu como cabeça 
ele tão cletes tavel monstro. Provanclo-se ela original sediciosa corresponclencia ap
prehenclicla aos mesmos revolucionarios em Aveiro, que uma parte elo vastíssimo> 
l)lano ela dita execranda conspiração, escripta pelo façanhoso co-réu José J oa"l.'LlÍI1ll 
de Queiroz, era «que o r egimento 6.0 ele infanteria segurasse a ponte das barcas. 
cl.'esta cidade, ao qual r etminclo-se o batalhão ele caçadores n .0 10, e marchando• 
s1mnltaneamente ele Braga a brigada ele infanteria n. os 3 e 9, collocari'am o ge
neral Franco entre dois fogos e o forçariam necessariamente a abandonar a ci
dade»; plano que evidentemente demonstra a paTcialidade e mancommtmação das 
referidas tropas e a confiança que os mesmos r evolucionarias tinham na dita bri-· 
gada, qúe já havia dado provas manifestas ele insubordinação. e rebeldia,. e eom 
a qual se havia o r éu infame e cobarclemente identi:ficaLlo . 

Mostra-se mais que, despenhanclo-se o mesmo réu ele precipício em precipício;. 
se rebellou formalmente n 'aquella cidade de Braga, proclamando logo no dia 17 
de maio a mesma rebellião que n'esta elo Porto se manifestára no dia anteceden
te, e arrogando-se o commando ela dita brigada, offereciclo pelos proprios officiaes 
já rebellaclos em correspondencia e combinação com os outros corpos militares 
d'esta cidade, como o r éu temeraria e auclacissimamente se atreveu a confessar 
na desaccorclacla e sediciosa carta que dirigiu aos execrandos membros do conse
lho militar com data de 19 elo maio, publicada no Dia1·io do Po1·to n. 0 3, inserto 
no appenso 25.0 a fi. 12, onde, depois ele referir «que se achava desonerado do 
governo elas armas ela província, por virtude da carta regia ele 10 elo dito mez de 
matio

1 
entreg·anclo logo o dito governo ao coronel Serrão ele infanteria n. 0 15, por 

ser a patente mais graduada>> 1 se não envergonhou de . escrever e patentem; «que . 
os officiaes ela dita brigada o convicla,ram até })Or escripto para o ·commanct0 elas 
forças cl'aquella província, e que marchasse com ellas para esta cidade; que ele
muito bom grado conviria, e qtle no dia segtúnte aqui chegaria a brigada por elle 
commanclada». Encerrando-se n'este monstruoso procedimento um tropel _cle ab-. 
surdos, irregularidades e transgressões nunca vistas nem praticadas até ali, todas. 
criminosas e ptmiveis, como são: 1. 01 entregar o governo ela província, como le
gitimamente lhe fôra ordenado, e r etomar immecliatamente o. co.mman clo elas fol'
ças militar es cl'ella; 2.0

, confessar-se desonerado pela auctoridade suprema de sua 
magestacle, então r egente cl'estes reinos, o que naturalmente o privou ele toda a 
ingerencia e poderio nos negocias ela província., e reassumir a clirecção d 'elles em 
opposição ás ditas soberanas ordens e pelo convite elos seus proprios subalternos ; . 
3. 0

1 
desguarnecer e clesarmar aquelle clistricto, tirando-lhe as proprias forças com 

que devia defender-se da nefanda r ebellião que a ameaçava em tanta proximida- . 
de, para as conduzir e engro ssar o mesmo detestavel partido, contra o 'lualmuito. 
lhe cumpria precaver-se e premunir-s e. T erminando a dita carta COJ.l! outra asse-. 
v-eração e arrojaclissima confissão ela vileza elo seu infame caracter, não duvi-
dando, para acreditar-se com a facção r evolucionaria, clesmentil' os seüs pro]wios 
a~teriores procedimentos e opiniões no seguinte v·ergonhosissimo período : <cEsta· 
n:nuha prompta e decidida r esolução (e mesmo peço a v . s .38

) desfará quaesc1uer· . 
sombras que apparecer quizessem, relativas ao contrario cl'aquelles verclacleii:os 
sentimentos que tenho conservado e conservarei sempre>>, etc. 

lVIais ·se mostra do sedicioso e enormíssimo auto ele eleição da mesma exe
cranda jtmta, transcripto no citado impresso elo Dia1·io elo P01·to n.0 3, no appen
so 25 .0 a fl. 12 v., que por uma .co:nsequente cleferencia á fraqueza e cobarcha:· 
do r éu e r ecompensa ela sua rebeldia, e ela cooperação r evolucionaria que fica de
~onstracla, fõra o mesmo nomeado presidente do governo rebelcle no dia 20 d~ 
dtto mez 'de ma.io, ainda antes ela sua chegada a esta cidade, cuJa <iremor.a fo1 
annunciad:a e explicada no r eferido perioclico e citado numér0·, no a11tigo segt~:mte: 
e<Em rasão da tempestade ele hontem ele' manhã atra.zou-se a marcha da bngacla 

I ' 
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que vem de Braga; a sua entrada, bem con:;o do ex.mo pTesidente da jt~n ta pTO
visoria, será hoje ]Jelo meio clia1 pouco mais ou menos» . E IJOr portaria da mesma 
nefanda junta, de 22 do dito mez, foi o r úu encarregado tambem do governo das 
armas elo Porto e seu paxticlo, como se anmmciou nos aitigos officiaes ela sobT~
dita Gazeta n . 0 3, no citado appenso 25. 0 a fl. 13 v., empregos que o réu acceJ
t ou na sua chegada, e publica e solemncmente agTadeceu com a m:tis criminos:t 
c abj ecta lisonja aos infames auetores ele taes di stincçõcs na orclcm do dia 23 do 
referido mez1 inserta no clito appenso 25.l· a fi . 20 v., na phrase seguinte : aO 
tenente general Antonio Hypolito da Costa, movido pelos honrosos motivos ele 
haver sido nomeado presidente da junta provisoria, e por ella mesma cscollúdo 
para governador elas armns d'esta cidade e partido elo Porto, patenteia do modo 
mais solemne o seu r econhecimento á confiança que n'elle se faz, }Jara se lhe con
fiarem honras · tão clistinctas . O general renova os protestos ele adhesão, ele obe
diencia e de identificação de sentimentos com os seus ex.mos collegas e condignos 
camaradas>>. 

Prova~se ultimamente pelas testemtmhas da devassa da r egia commissáo d'esta 
alçada, a n .05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 21, 71, 84, 113 e 128, muitas d 'ellas 
presenciaes1 que viram c conlteceram o réu na sua criminosissima rebelclia, qne 
este, depois ele se haver tmiclo no dia 22 ele maio com a brigada elos regimentos 
ele infantería n . ~s 3 c 9 aos demais corpos r ebellaclos n' esta cidade, effectiva
mentc exerceu aquelles dois importantes empregos, ordenando e confu·mando coro 
a sua presença e assignatura todos os actos, extorsões e tyrannias praticadas ou 
decretadas pela mesma execrancla junta provisoria1 que por muitas se não espe
cificam, mas que são bem notol'ias n'estc I'eino, e em grande parte ele prejtúzo c 
damno irreparavel, e pelas quaes fôra o mesmo r éu tambem prommciaclo nas de
vassas de r ebellião a que se procedeu nas cidades ele Coimbra c .Aveiro, onde 
foram mandadas e apprehenc1ic1as as proclamações e portarias que o r éu assignál'a 
e fizera expedir e cumpTir com os outros seus det.estuveis soeios, segunc1o const.a 
elos appensos 20. 0

1 26. 0
1 27 .0 e 28. 0

1 encontrando-se no do 2~ . 0 r econhecida juelt
cialrnente a assignatura do r 6u no despacho ele Francisco José VilJares, para a~l
clido á secretaria do expediente militar, continuando o mesmo r éu no exel'ciciO 
ele um e outro emprego, como se manifesta por toclo o appenso 25.0

1 a prestar 
áquella abominavcl facçrio o apoio e consisteneia que devia esperar-se do seu per
nicioso auxilio e coopcraçfi.o physica e moral, incorrendo por necessaria e legal 
consee1uencía nas formiclaveis penas que todo o direito fulmina contra um traidor, 
que, abusando c9m negra p erficlia. ela soberana confiança, e desconhecendo ingra
ti.ssímamente as homas e pl'cemincncias que devia ao thTono, se constittúu chefe 
e cabeça elos outros traidores . 

Quanto aos réus Alexandre Thomaz ele Moraes Sarmento c José J oaquiro 
Gcrarclo de Sampaio, mostra-se, pelos depoimentos elas testemtmhas da devassa 
d'esta alçada, n .05 1, 2, 3, 4, 5, 61 11, 16, 17, 21, 71, 84, 113, 129, 165, 1G9 C 

367, pela. collecção inteira dos impressos officiaes, de que consta o appenso 25. 0
, 

c pela notoriedade pu~liea e geral, que, esqueciclos ele todos os deveres da honra, 
· deeencia e justiça, e até ela gratidão, quo mais estreita e escrupulosamente lbes 
cumpria obser'var e gtmrdar como homens ele lei, empregados na alta magistra
tura, impellidos da sua insaciavel ambição e pl'esumpçosa vaidade, se dei:xara.Dl 
arrastar elo fanatismo revolucionaria, largando o importante e honroso cargo que 
occupavam, ele e1esembargaclo:res ela l'elaçfio d'esta cidade, 1)01" mercê e grandeza 
elo soberano, para se associarem e bandearem com os rebeldes na quaJlidacle ele 
n;tem?ros ~a nefancla junta provisoria, emprego que lhes foi conferido pela c:s:o
twa, maué!-i ta e vergo~osa eleição, constante do execravel auto já citado, que se 
acha no chto ap1)enso 2b .0 a_ fl . 12 v ., onde o nome do primeiro elos ditos réus se 
encontra com quarenta e sers votos e o elo seglmdo com quarenta ditos, no excr
cic~o do qual en~raram logo no mesmo dia 20 ele maio, passando e expedindo por
tanas a~teJ?-tatorias e u~t:rpadoras da auctoriclade suprema e legitima, que por 
todo o clirmto e para fclietclade e scgm·ança commum estava exercitando o mesmo 
augusto senhor, então regente d'estes reinos, eontinuando os mesmos auclacissiroos 
réus, com a maior obstinac;.ão, a sustentar1 estender c fortificar aqnclla abomina-
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vel causa por todos os meios e artificíos que lhes suggeria a sua malicia em todo 
o decurso cl 'aquelle ínfeÚz período r evolucionaria, como é constante e se mani
festa das multiplices, variadas e luciferinas manobras, providencias e cautelas 
que empregaram, consignadas nos pap eis publicas e officiaes do dito appenso 25. 0

, 

nasciclas elo monstruoso governo ele que os réus eram a parte mais influente e 
perniciosa, p1·ovidencias e tyrannias que se dictaram e executaram por muitas co
marcas d'estes reinos, e pelas quaes os r éus, com os outros seus infames socios 
da mesma execranda junta, foram prommciaclos nas devassas ele r ebellião a que 
se procedeu nas cic1ac1es de A veiro e Coimbra, onde lhes fizeram culpa, por sua 
materia sediciosa e revolucionaria, as proclamações .e portarias ahi apprehendídas 
e constantes dos a1Jpensos 20. 0

, 26. 0
1 

27. 0 e 28 .0
1 

alem da que se acha no ap
penso 29 .0

, pertencente lt devassa cl' esta al'çada. 
Mostra-se mais, pelo que pertence ao primeiro dos ditos dois réus, Alexandre 

Thomaz de Moraes Sarmento, achar-se tambem culpado na devassa do appenso 21. 0
, 

tirada pelo corregedor ela com~Lrca de :Moncorvo, onde as test emunhas n. os 2 .e 4 
clepozeram ela notaria e indubitavel r ebeldia do mesmo réu como membro da clita 
nefand~ junta; e pelo que respeita ao· segundo réu, José Joaquim Gerarclo de 
Sampaio, acresce, pela c1ualificação da sua audaciosa conclucta e dem~gogicas pro
pensões, a circumstancia provada pelas t estemlmhas da devassa cl 'esta alçada, 
11. 05 367 e 370, !i]Ue juram terem visto o r éu frequentar, contra toclo o decoro e cle
cencia, uma elas boticas publicas d' esta cidade, onde se r euniam habitualmente, e 
com despejada ousadia, os indivíduos mais desa:ffectos á realeza, e apontaclos por 
suas opiniões exaltadas e sediciosas, circumstancias que talv~z determinassem a 
prefer encia com que o mesmo réu fôra escolliiclo pela chamada portaria ele 14 de 
junho cl'aquelle armo, publicada na Gazeta official extraordinaria n. 0 16, inserta no 
appenso 25. 0 a fi.. 36, para a delegação da mesma junta, que foi mandac1a r esidir 
em Coimbra apara proviclenciar (diz a portaria) sobre a prompticlão dos movimeli
tos elo exercito de operações, incompatível com a distancia do governon; delega
ção que effectivamente esca.ndalisou e opprimiu aquella infeliz cidade até o mo
mento em ·q_ue d' él.la foram expulsos todos os r ebeldes, pelo valor e ficleliclade r1o 
exercito r ealista. Resultando do que fica exposto estarem os sobreditos r éus evi-

. clentemente incursos no gravíssimo crime ele lesa-magestacle ele primeira cabeça, 
como chefes na cletestavel causa da r ebellião, membros do execrando governo r e
volucionario que vexou e tyrannisou este reino chn·ante a sua pestilencüvl domi
naç!i:o, e como taes sujeitos a todo o rigor ela lei. 

Do r éu Christiano Nicolau Copke similha:p.temente se prova haver-se associaclo 
e bancleado com o mesmo infame p3irtido revoh1eionario, vendo-se o seu nome esco
lhido por quarenta e um votos no já citado anarchico.e monstruoso auto de eleição 
elo dia 20 ele maio n' es ta cidade, e seguidamente· annunciado e lJroclamado como 
membro da mesma nefanda junta em quinto logar; apparecenclo logo o mesmo 
réu a figurar nos actos e providencias expedidas n 'aquelle infausto dia, e em to-· 
elas as outras seguintes, emquanto durou o fl.agello da r ebellião, como é facto no
torio e indubitavel, attestado por todos os documentos colligiclos nos ap1)ensos 25 .0

, 

26 .0
, 27. 0

7 
28. 0 e 29.0

1 
e confirmado pelo juramento das testemunhas da devassa 

cl'esta alçada, a n. 05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 21, 63, 71, 88, 113, 129, 169 
e 194, muitas das quaes viram o r éu entrar e frequentar as sessões do governo 
rebelde, representar publicamente como um elos seus infames componentes , e ele
pondo todas da notoriedade do seu crime, pelo. qual encheu ele admiração e es
panto a toda esta cidade, venclo clespenhar-se gr&.tuita e voluntariamente no cri
minosissimo abysmo elas r evoluções um homem, como o r éu, favoreciclo elos b ens 

• ela forttma, estabelecido desde muitos annos, com grande trafico ele commercio 
dentro e fóra elo r eino, agraciado e distingniclo com mercês e condecorações ho
norificas elo mesmo governo a quem ía a desconhecer e hostilisar, cercado de r e
lações de família, de parentes e amigos, que comprometteu ou consternou com o 
desaccordaclo arrojo de seu fanatismo político ; procedimento com que c~esmere~eu 
toda a protecção ele que gosava na patria e com que provocou o merecido castJgo 
da sua traição e perficlia, r egulado pelas leis. . 

Quanto aos réus lVlanuel Antonio V cllez Caldeira Castello Branco c J oaqmm 
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Antonio de Magalhães, mostra-se com igual evidencia, pelas testemunhas já cita·
clas ela devassa cl'esta alçada, -a n. 05 11 ~~ ~~ 4, 5, 6, 11, 161 17, 21, 71, 84, 113, 
129 e 194, que ambos seguiram e apoiaram a mesma abominavel rebellião, e p~ra 
ella trabalharam activa e poderoEamente como secr etarias. cl(i) expediente elo m
fame governo rebelde, para que foram nomeados, o primeiro pela portaria ~e 
20 ele maio ela nefanda j1mta provisoria, e o segundo pela outra ele 25 do cl.1to 
mez, appenso 25 .0 a :fl. 13 e :fl. 22 v ., e n'esta designados ambos pela maneu·a 
seguinte : «O secretario desembarg·ador Manuel Antonio Vellez Caldeira Castello 
Branco fique encarregado dos negocios elo reino e ela fazenda, e o clr. J oaquiro 
Antonio ele Magalhães fique encarregado elos negocios estrangeiros», jtmtanc1o-se
lhe depois os negocios ela marinha pela portaria ele 30 ele maio, a :fl. 35 elo mesmo 
appenso 25. 0

, cargos estes que, inclepencleutemente ela sua irrisoria· denominação 
e aerea . applicação , exerceram ele um modo perniciosissimo e auclacissimo, pro
curando por tciclos os meios espalhar e dilatar o partido revolucionario e suffocar 
011 paralysar a fidelidade nacional, como se prova terminantemente, alem de toda 
a sua criminosa correspondencia espalhada por todo o já citado appenso 25.0

1 mais 
particularmente pelas portarias constantes elo appenso 20. 0

, sendo expedidas pelo 
primeiro elos ditos réus em 3 de junho, uma ao vice-conservador ela universidade·, 
ordenando-lhe, na qualidade ele secretario elos negocios elo reino, fizesse queimar 
uns impressos r ealistas que paravam na officina typographica ela mesma tmiversi
clacle, e outra ele igual c1irecção1 dando providencias para continuarem a ser s0ccor
ridos os estudantes ela Teal casa pia e intendencia ela policia, mas sómente aquelles 
que se mostrassem a:ffectos ao governo rebelde; e elo segundo Téu, recommenclanclo 
ao conservador ela universidade, pelas portarias ele 13 e 20 elo r eferido mez ele 
junho, fizesse dar toda a publicidade aos n. 05 13 e 18 extraoTClinarios ela Gazetct 
official) precisamente por conterem aquelles impressos as exageradas e mentiro
sas noticias elas suppostas vantagens elos revolucionarios dentro e f6ra elo r eino. 
Exemplos ele onde legitimamente eleve concluir-se a devoção, inteira clecllcação e 
affeição elos réus áquelle abominavel partido, em cujo apoio e serviço não esque
cia ao seu doloso talento e prestimo revolucionario descer aos mais vis, miuc1os e 
cliabolicos artificios . 

Acresce a::> dito r éu Joaquim Antonio de Magalhães, em prova ela sua culpa· 
já cleinonstTacla, o que consta da devassa ela r ebellião tirada na villa de Tarouca, 
appensp 22.0

1 onde as testemunhas elos n. 03 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,18 e 19, 
depõem ela notoria rebeldia elo mesmo réu, jurando umas que elle viera reunir-se 
aos rebelcles n'esta ciclade, outras de o verem em Coimbrai, figurando entre os se
cretarios ela delegação ela junta rebelde, que fôra r esidir áquella cidade, e para a 
qual tinha sido nomeaclo pel-a portaria ele 14 de junho, inserta na Gctzetct extraor
dinaria elo mesmo dia, a fl. 56 elo appenso 25.° Constituindo-se, pelo que fica pon
derado, os sobreditos réus altamente criminosos e incursos no mais grave de to
elos os crimes, pelo qual :ficaram sujeitos ao rig·or elas penas que lhe corresponclem. 

·Do infame, perverso e façarnhoso réu Joaquim José ele Queiroz mostra-se o 
haver sido, não só o mais atrevido e ousado conspirador, cabeça e principal au
ctOT elos tramas e machinações que urdiram e prepararam o horroroso attentaclo 
de 16 ele maio de 1828 nas duas cidades de Aveiro e Porto, mas tambem incansa
vel e poderoso agente do seu clesenvolyimento e acerrimo ma!lltene.clor ela sua des 
truidora persistencia e cleplorav:el duração. Porquanto se acha provado e demon
strado até á evidencia, como se ponderou na primeira sentença d'esta alçada, 
pelas corresp_oncleneias originaes cl'este mesmo audacissimo réu, apprehencl~c1as ao 
co-~éu Fran~1sco Silverio ele Carvalho, já j Llstiçaclo, . as quaes constituem a parte 
ma1s essenmal ela devassa d~ rebellião a que se procedeu n'aquella cidade ele • 
Aveiro, juntas no appenso 33. 0

1 que o réu, a quem devorava o ~spirito ela soberba 
e ambição, e elo oilio e vingança contra a augustissima e sagrada pessoa ele sua 
magestacle e contra as instituições salutares e func1amentaes ela monarchia, que o 
mesmo senhor se propunha restabelecer e restaurar, apenas clissolvic1a a camara 
dos deputados e~ L1sboa, ele que o réu havia sido membro muito lJ ernicioso e 
desgraçadamente mfluente, recolhendo-se ao obscuro e insignificante logar ele Ver
demilho, de onde era natural e morador, nas vizinhanças ele Aveiro, entrou logo a 
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icleat· e f01jar o d.iabolico e sacrílego plano ele arrancar das reaes mãos de sua 
ruagestade a felicíssima e gloriosissima regencia, que legitimamente exercitava 
n'estes reinos, e a estorvar a reunirto dos tres estados, convocados patra salvação 
e~ segLlrança commum, tudo .isto manobrado e procurado á custa ele tuna subver
sao geral e até de uma guerra civil, se tanto fosse necessario. 

Mostra-se mais das ditas conesponclencias originaes, que, para levar a effeito 
este vastíssimo e insicliosissimo plano, continuára o mesmo malvado emprehencle
dor, de accorclo com outros furiosos machinadores confederados, a alliciar e colli
g~r ao seu infame partido os commandantes e offi.ciaes de varios corpos do exer
Ctto, aos quaes se expediram emissarios ele confiança, que foram a Vizeu, S. Pedro 
do Sul, Gouveia, Coimbra e Porto, para clispol' e seduzir os corpos ahi estaciona
dos ou alojados na sua marcha, os batalhões 7. 0

1 
9 .0 e 10. 0 ele caçadores, os regi

mentos ele infanteria n . 0 6 e artilheria n. 0 4, alem de outros; sendo o mesJ,TI.O r éu 
o 9-ue por seu punho escrevia a maior parte elas ditas corresponclencias, escolhia 
e mclustriava os ditos emissarios, destinava as pessoas a quem eram dirigidas e 
preparava ele antemão o espírito d'aquelles corpos, alienando-os pela communica
ção sediciosa ele escriptos e perioc1icos subversivos, que outros conspiradores tra
çavam dentro e fóra elo reino; machinações estas que, infelizmente, produziram 
o setl funesto resultado, e sobre cuja existencia depozeram, com jm·amento, na 
parte respectiva a terceiras pessoas, outros co-réus já justiçados, e attestaram as 
testemunhas da devassa de Aveiro, a n. 05 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 40, 
no appenso 24. 0 

Mostra-se mais que, depois de preparada d'esta sorte e carregada a mina que 
havia de alluir o edificio social da monarchia, se apresentou o réu a gósar do seu 
vergonhoso e abominavel triumpho, apparecendo no fatal c1ia 16 ele maio asso
ciado aos infames commandantes e officiaes elo batalhão de caçadores n . 0 10, ás 
sete horas 'da ma.nhã na praça ela dita cidade de Aveiro, onde primeiro estalou 
a furiosa· explosão d~1. rebelc1ia com aquella violencia e furor que particularmente 
a <'aracterisou e distinguiu i:J'aquelle ponto, e pela qual, entTe outros inauc1itos 
attentados, se declarou privado e decaído da regencia do reino o augusto e ado
rado príncipe, a quem a Divina Providencia guarclára e concluzÍl'a pela sua mão 
em dias de misericonlia, para amparar e sustentar a monarchia portugueza em 
tempos de tribulação e desordem. Tendo o mesmo atreviclo e audacioso réu, que 
dicto:m ou minutou aquella sacrílega e execranda cleclaraçã-o com as mais clàusulas 
sediciosas consignadas no infame auto ele rebellião, transcripto no citado appen
so 24. 0 a fl. 9, como consta da corresporrdencia elo réu, da confissão do co-réu 
Francisco Silverio, no appenso 33.0

, e o asseveram as testemunhas da devassa 
n.os 1, 2, 4, 12, alem de muitas outras que apm;ttam o réu como director e agente 
principal de todo aquelle execravel attentado, cujas circumstancias, artificios, per
fidias e enredos luciferinos se não especificam, por haverem j á sido referido·s e pa
tentes em accordãos d'esta alçada. 

Mostra-se mais pelas testemunhas ela mesma devassa de Aveiro a n. 05 1, 3, 
5, 14 e 33, e é facto publico e inclubitavel, que logo clepoís de concluído aquelle 
monstruoso e execrando auto de ca.mara, partíra o r éu para esta cidade, acompa
nhando o sobredito ba'k'tlhão sublevado, a rmmir-se aos outros revolucionarias e 
amotinados da mesm~t, aonde chegái·a na manhã elo c1ia 17 ele maio, e onde devia 
figurar de um modo condigno a seus perniciosos e abominaveis talentos e seTVi
ços. Pot·quanto se prova elo outro igualmente monstruoso e sedicioso auto ele elei
ção ela junta provisoria, e portarias que a mesma expeclíra e publicára no dia 20 
de maio, constantes elo a.ppens.o 25.0

, haver sido o ~·éu logo nomeado secretario do 
expec1iente da nefanda j Llnta, até que pela outra portaria ele 25 do dito mez se 
~he fixou e declarou a Fepartição separada; lenclo-se no mesmo ridículo e irrisorio 
lmpresso «que o secretm·io desembargador Joaqtúm.José ele Queiroz :fique encar
regado dos negocios ecclesiasticos e ela justiça», emprego que o mesmo r éu accei
ton e exerceu publica e inclubitavelmente, como é notorio, e o juram as testemu
nhas ela .devassa d'esta alçada a n .05 1, 2 3 4 6, 11, 16, 17, 21, 71, 84, 113 
e 129. ' ' ' 

Concorre ultimamente em prova e dem0nstração elo seu horrendo crime o que 
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consta de outras devassas e averiguações appen sas n ' este processo ; da, devassa, ap
penso 23. 0 

7 a que se procedeu na: villa de Ilhavo7 que é a elo domicilio do réu, na 
qual as t estemunhas dos n.05 3, 67 7, 8, 10, 11, 12, 26 e 49 juram que o réu 
foi o que m~is poderosamente contribuím para a reqellião de que fôra ca~eça, e 
concorrêra com o co-réu Silverio a induzir para o alistamento elos volunta:nos re
helcles em Aveiro; da devassa a que procedeu o juiz elo crime de Coimbra, ap
p enso 20. 0 , onde se mostra que o réu serviu e acompanhou a delegação ela junta 
que foi re.siclir n'aquella cidade, e lhe fizeram culpa as proclamações e ma,is elo
cumentos sediciosos ahi appr eh encliclos e autuados; e finalmente elos appensos 26 .o, 
27 .0 , 30. 0

7 31. 0 , 32.0 , 33 .0 e 34.Q, que todos apr esentam provGl!s t erminantes ela 
perversidade e dos crimes elo r éu, .as quaes é escusado r eferir, por :ficarem já pon
deradas aos r éus antecedentes, applicaveis a este mesmo r éu na pa.rte que lhe é 
r espectiva . 

Quanto ao réu Antonio J osé ela Silva P aulet, prova-se com igual evidencia 
que, atropellando todos os deveres ele :fidelidade, obecliencia e r econhecimento á 
auctoriclacle suprema e legitima, sob cujas ordens servia, empregado como coro
n el elo r eal corpo ele engenh eiros na inspecção elas obras ela barra d 'esta ciclad~, 
se clespenhou torpemente no infame partido da rebellião, acceitaB.clo log:o no cl1a 
24 ele maio elo anuo iJassaclo o logar ele sub-inspector ela ponte sobre o Douro, con· 
ferido pela n efanda junta provisoria7 com a mesma nulliclacle e uslU'paçã.G com que ' 
havia exonerado o legitimo empregado, p0r portarias cl 'aguella data publicadas no 
Dict?·io) n. 0 7, junto no appenso 25. 0

, emprego que effectivam ente exerceu, com.o 
juram na devassa d 'esta alçada as t estemunhas a n. 05 2, 16, 11 3 e 129, sendo 
mais significante a elo n . 0 63, que na qualidade ele administrador ela dita ponte 
r eceb eu um officio elo réu como sub-insp ector . 

Mostra-se mais pela mesma devassa, e depoimentos das testemtmhas n. 05 71 e 
88, e pelos impressos offic,iaes colligiclos no citacl.o appenso 25 .0

, alem ela notoriedade 
incontestavel elo facto, que o r$u, depois de haver prestado á causa ela r ebellião a 
dita coa:djuva,ção e auxilio, pas1;1ára a prestar-lhe, desde o dia 14 e 16 ele jtmbo 
seguinte, outros mais importantes e assignalados ·serviços, sendo encarregado elo 

, expediente elas secr etaJrias· ela marinha e da guen a7 jmlto elo governo r eb elde, clu
ra,nte a ausencia e commissão elos secretarias respectivos·, quando acompanharam 
a Coimbra a delegação elo mesmo governo, como se mostra p elas proprias porta
rias ele nomeação juntas no citado appenso 25. 0 a fl. 36 e :B. 36 v., e publicadas 
n' esta cidade na Gazetct extraorclinariaJ n. 0 17, exercendo o rn!'lsmo r éu os ditos 
empregos pliblica e escandalosamente, como asseveram as testemunhas apontadas, 
e o attestam indubitavelmente os impressos cl'aquella epocha; v endo-se por elles 
demitticlos ele seus postos os que :tp.ais honrada e lealmente os serviam, e provi
dos outros indignos, aclher entes ·e sequazes ela causa revolucionaria em muitot~ do
cumentos r efer endados p elo réu com o titulo de «secretario elos negocias ela ma
rinha, encarregaclo provisoriamente elo expecliente militar extraorclinario)) 7 como 
consta elo a1Jpenso 25. 0

, n. 05 22, 25, 27 e 27 extraorclinario, e 30. 
Concluindo-se , até p elas datas elos documentos, que o réu p ersistiu com tei

mosa obstinação e alidacia a servir e apoiar aquelle .infame partido até aos ulti
mas paroxismos ela sua. fatal e deploravel existencia ; serviço e apoio tanto mais 
criminoso e punível, quanto. prestado gratuita e aleivosamente por q111em estava 
considerado na patria e vantajosamente empr egado pela munificencia e grandeza 
do poder supremo e legitimo que. sua magestacle exercia : consideração e vanta
gens que a p erversidade e fanatismo revolucionaria do r éu converteu em miseria, 
infamia e externiinio, a que o conduziu a convicção e conscienciGl! elo seu crime. 

Do réu Francisco Ignacio W anzeller, tambem desgraçadamente membro ela 
nefanda jtmta provisoria, contemplado no accorclão :B. 53 v. em que se B.zeraDl 
os autos summarios a todos os r eferidos réus, se não tr<1ta n' est e processo por 
hav er declinado para o seu fôro privilegiaclo como consul de H anover, confirmado 
por assenso e anctoriclade real, segLmdo consta elos documentos fi . 309 e :B . 310, e 
no dito juizo tem ele ser julgado o seu crime em execução elas soberanas ordens 
do mesmo senhor no regio aviso jlmto a :B. 388. 

Contra a legal e concludente prova ele tantos e tão enormes crimes e atten-
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taclos, em que volunta,ria c notoriamente se envolveram os sobreditos réus, como 
fica demonstrado, não se encontra na allegação de direito apresentada por seu cu
rador a fl . 295 e fl. 384, coarctada ou rasão alguma que r elevante ou attendivel 
seja, segundo as regras de dü·eito; antes se mostra que toda a pretendida defeza 
e escusa de tão graves criminações se r eduz a uma vaga e conjecturai excepção 
qtwcl metus catbsa improvada, contradictoria e repugnante com a existencia, dura
ção e repetição dos factos criminosos. 

Porquanto allega-se, a r espeito do primeiro r éu Antonio Hypolito da Costa, 
que em toda a stm carreira militar adquiríra e gosàra de bons creclitos; que uma 
mudança ·de extremo a extremo tão repen.tina e quasi impossível fazia per suadir 
que alguma causa extraordinaria preparou este quadro a:ffi:ontoso, !3 esta causa n fi o 
podia ser senão a coacção, falta de liberdade e temor da morte. E publico, diz o 
curador, que a brigada dos r egimentos de infanteria 3 e 9 trouxera sempre o réu 
em uma especie de prisão, e que a coacção continuou até o faz er e_mbarcar para 
Inglatena. Porém similln.ante rasfLo, em si mesma indecorosa á profissão militar, 
alem ele infundada, é desmentida pela notoriedade elos successos e insubsistente 
á vista dos artigos da culpa, mostrando-se d' esta, com a maior evidencia, que o 
réu começando a atraiçoar com a mais negra perficlia e aleivosia a real e .sobe
rana confiança com que o mesmo augusto senhor, em uma epocha de tanta gloria 
como melindre, lhe havia entregue o governo das armas de uma província elo 
r eino, para mantel-a em paz, segcuança e ficleliclacle ao throno, deixando-se logo se
duzir e levar elas insidiosas promessas e insinuações elos faccioso s e revoluciona
l'Íos, com os quaes se havia bandead0 e torpemente identificaclo, ainda antes ela 
fatal rebellião ele 16 ele má-io, concorrendo assim poderosamente para se desen
volver e effectuar a sua explosão, formalmente ·se rebellou e amotinou depois com 
a dita brigada, usurpando o comma;nclo ela força armada, depois de exonerado elo 
governo da província, proclamando na cidade ele Braga o infame governo r ebelde 
que no Porto se havia levantado, pondo-se ás ordens elo mesmo governo revolu
cionario, marchanclo a unir-se ás demais tropas rebelladas, e -representando n'esta 
vcrgonhosissima farça todas as figuras que áJ facção aprouve e conveiu attribuir
lhe para seus damnaclos e abominaveis inter esses, praticando tudo livre e volun- · 
tariamente; sem força ou violen?ia e no meio ele applausos e clistincções dos mes~ 
mos facciosos, {t face ele duas cidades populosas, testemunhas ela sua enormíssima 
torpeza. D evendo ·concluir-se legitimamente que para um tão estranho, criminoso 
e obstinaGlo p1'oceclimento elo réu não concorreu nem interveiu outra coacção se
não aquella que em um caracter incerto e vil costuma produzir o calculo fallaz 
da ambição, da avareza e elo egoísmo . 

Igual insubsistencia e contradicção se patenteia nas r eflexões · offereciclas na 
mesma allegação em elefeza elos r éus Alexandre Thomaz ele lVIoraes Sarm~nto, 
José Joaquim Gerardo ele Sampaio, lVIanuel Antonio Vellez Caldeira e Antonio José 
ela Silva Paulet~ lJoncleranclo o seu curador ccque, como tudo fôra obrado debaixo 
ela influencia militar, Cl~a lei era a <;Jspada e tinha em assedio e coacção a von
tade ele todos, parecia que a est es quatro r éus podia aproveitar a mesma escusa)). 
Mas alem de que o allegar vaga e conjecturahuente a dita clefeza não pócle pro
duzir effeito algmn jurídico, é contraclictorio e r epugnante que os mesmos r éus 
estivessem constituídos em coacção, quando livre e espontaneamente acceitaram 
empregos e com:missões tão r elevantes, e depois os serviram com e:fficacia, a:ffinco 
e com aquella dedicação e obstinação que devia esperar -se elas suas notorias , per
versas e audaciosas opiniões. 

E como por direito se presume anctor elo mal aquelle que professa o mesmo 
genero ele maldade, muito mais fortem ente se elevem considerar e r eputar volun
tarios criminosos os r éus que, por seus princípios e conch.1c.ta publica, não só me
receram a escolha "dos primeiros revoltosos IJara ser em governantes na r evolução, 
mas desempenhai·am aquelle abominavel destino com todo o apparato e devoção 
elo fanatismo revolucionario, como já se ponderou, sem que se descubra a mais 
le-ve apparencia de r epugnancia, constrangimento ou coacç~o ela parte dos mes -
mes r éus. -

Pelo que r espeita ao réu Christiano N!eolau Copke, se esforçou particularmente 
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o seu curador em desculpar o seu gravíssimo clelicto, dando maior extensão e 
desenvolvimento á sobredita rasão de clefeza, pretendendo demonstrar pela c~n
clucta anterior elo réu, pela maneira violenta e revolucionaria da sua convocação,_ 
comparencia e eleição, e pela nullic1ade da sua cooperação, como membTo ela junta 
_provisoria, a existencia ele uma força e violencia maior e câpaz ele clesvaneceT a 
sua cnlpabilidacle; e allega que o r éu fôra sempTe homem pacifico e afastado por 
genio e systema ele negocias políticos, obediente, catholico e prot,ector elos po
bres ; que, depois ele romper a rebellião, concentrado em sua casa, :f:ôra chamado 
no dia 17 de maio ao quartel ele Santo Ovidio por uma carta elo conselho mili
tar, a que não obedecêra senão depois ele r eceber segtmcla intimação por uma 
orclcnança ele cavallaria; qne então fôra sómente para escusar -se ele comparecer 
e figurar no acto ela eleição que se seguiu ao dia 20, com a Tasão ele ser vice
consul de Dinamarca, e outras que lhes ponderou; mas que sendo todas r ejeita
das, se viu obrigado a ir á dita eleição para salvar ele insultos e terrores a sua 
fami.lia; que no dito auto fôra tudo coacto, votantes e votados ; o que era tanto 
verdade, que ahi appareceram pessoas realistas; e que cl'ahi por diante sujeitou
se a tudo com o temor da morte, e porque lhe não era licito abandonar seu em
prego consular, e havia perigo na fuga e na occultação, quando estas lhes fossem 
permitticlas; que concorrêra sim ás sessões ela junta, mas era inteiramente nullo 
e passivo, sem disposição nem influencia algmna. 

Porém todo este ecli:fi.cio, levantado sem base n em alicerce, cáe por t erra, ani
quilado pelas provas elo processo, em que está demonstrada a conc~rrencia vo
hmtaria do réu e seus socios no execrando governo rebelde, de que todos se po
diam e deviam afastar, se quizessem, n 'uma cidade aberta, as sombrada por ve
zes com a approx:imação ele tropas fi eis , entre as quaes podiam refugiar-se e 
abrigar-se; principalmente o r éu, que habitava fóra ela mesma cidade: sendo ir
risoria, inepta e indigna ele ser produzida entre portuguezes a fr ívola desculpa 
do temor e receio ele comprometter empreg-os, família e patr imonio; pois tudo, 
até a propria viela, eleve arriscar-se, como muitos arriscaram, para conservar a 

.honra e :fi.cleliclacle, como vassallos, cuj o primeiro dever é a obediencia e sujeição 
ao poder supremo e legi.timo ; convindo proscrever ele uma vez para sempre e ex
terminar do solo por tuguez a perniciosissima e cletestavel maxima contraria, in
troduzida modernamente pelas revoluções, pretexto ele crimes, capa da ambição, 
da per:fi.clia e elo egoísmo ; vícios pelos quaes o réu e seus infames consocios tro
caram o r espeito, veneração e obecliencia que deviam ao throno . 

Quanto aos réus presos mencionados no principio cl'este accordão, mostra-se 
haverem todos abraçado o cletestavel partido da r ebellião, por factos mais ou me
nos aggravantes, pela maneira seguinte : 

P elo que pertence ao r éu J osé Nicolau de Azevedo Salgado; prova-se pelas 
testemunhas presenciaes a n. 05 5, 6, 20 e 25 ela devassa da rebell ião a que pr o
cedeu o j uiz ele fóra ela villa de Torres Novas, appenso 16 .. 0 , pelos acontecimen
tos revolucionarias que tiveram logar na mesma villa em correspondencia á ne
fanda rebellião manifestada n'esta cidade, no :fatal dia 16 de maio ele 1828, que 
o réu e outros p erversos, apenas ali se divulgou nos dias 21 e 22 do dito mcz a 
infausta noticia ela r eb ellião, se exaltaram a favor ela mesma, applaudinclo-a, jun
tanclo-se em sediciosos conventibulos, enviando emissarios a cli:fferentes terras , para 
saberem noticias elos seus progressos, espalhando as que eram aterradoras e pas
sando com a mais criminosa tem er idade a armar-se de pistolas e espingardas na , 
praça publica da dita villa, cl'oncle saíam a rondar pelas ruas, incutindo terror e 
sobresalto nos pacíficos habitantes, com o manifesto e proclitorio fim ele compri
mirem e .suffocarcm o espir.ito publico c1'aquella povoação, e promoverem e alen
tarem o mfernal systcma revolucionario, de que o r éu e seus socios eram noto-
riamente sequazes . · · 

Mostra-se mais que, em conformidade elos mesmos detestaveis princípios e 
plano adaptado, havendo chegado á sobreclita villa, pelos fins ele maio, uns offi
ciaes elo r egimento ele cavallaria n. 0 10, que, já r ebellaclos, seguiam de Santn.rem 
a es trada para Coimbra, o r éu e seus socios se armaram pru·a os acompanharem, 
como ele facto acomp:mharam até fóra da mesma villa, como se prova clns t este-
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lU unhas da referida devassa a n. 05 24 e 26, e das d·os n.08 3 e 8 elo summario 
appenso 17. 0 , a que se procedeu por este particular acontecimento, asseverando 
aquellas, pelo ver e conhecer, que o réu e ditos socios, voltanclo ela dita expedição, 
se conservaram armados, fizeram corpo de guarda, vigiavam e tomavam as bôcas 
das ruas, faziam ameaços e davam ordens com o maior despotismo e arrogancia. 

lYiostra-se finalmente que, dispersada logo depois e nos ultimos dias do clito 
mez de maio aquella quadrilha de malfeitores, pela approximação elas forças elo 
exercito realista, se evadira o réu para a villa de Thomar, onde, unindo-se aos 
officiaes revolucionarios do regimento ele milícias d'ella, acompanhou o mesmo re
gimento já rebellaclo para a cidade ele Coimbra, na qual foi visto, assim como ein 
Concleixa, servindo de commissario fornecedor dos rebeldes, pelas testemunhas 
lila dita devassa a n. 08 1, 2, e 4 ela devassa e ~ elo summario ; até que,· sendo os 
l:ebeldes vencidos e expulsos das suas posições, os acom1)anhou até á raia ele Gal
!lza, d 'oncle voltando a esta cidade do Porto, n'ella fôra preso : factos sobre que 
JUram de notoriedade publica as testemunhas n. 05 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 
20, 21 e 24 da dita devassa, e 3, 4, 5, 7 e 8 elo summario; e o mesmo réu os 
confessa em seus interrogatorios, posto que pretenda desculpai-os. 

Defende-se o réu primeiramente nas respostas ás perguntas judiciaes qüe lhe 
foram feitas n'est.:1. cidade por um dos juizes d'esta alçada, aPl)enso 18.0

7 negando 
haver sido socio d'aquelle bando armado, que arbitrariamente se levantou na dita 
villa·; e inculcando que, bem pelo contrario d'isso, por vezes fôra, como official 
de justiça que era e escrivão proprietario do cível e crime, e por ordem do juiz 
pela ordenação, accommoclar e conter o mesmo bando, que r econhece ser com
posto por gente que não era r ealista; q1;1e por tal motivo se approximára aos ditos 
revoltosos, mas era para intimar-lhes, em acto de ronda, que se recolhessem : 
querendo assim o r éu, com inversão manifesta da verdade, indicar que as teste
munhas se equivocaram no verdadeiro motivo ela sua comparencia. E acrescenta, 
para tornar plaus:ivel e acreditavel esta coarctada, que elle mesmo estava com
promettid.o, por seus procedimentos realistas, com os ditos malfeitores e r evolu
cionarios, havendo sido o que aconselhou e promoveu o auto de acclamação ele 
el-rei nosso senhor, n'aquella villa, em o dia 2 de maio elo anno passado, auxi
liando o vereador juiz pela ordenação, não só n'aquelle acto, mas ·tambem em so
?egar ·e serenar a irritação dos partielos, que ali se exaltaram;. que, temendo o 
Insultassem pelo dito motivo, deliberá.ra retirar-se da mesma villa, e chegàra a 
tirar passaporte para Santarem, querendo ir para Lisboa·; mas que, lembrando-se 
de alguns officíaes seus conhecidos elo regimento de m:ilicias de Thomar, fôra para 
esta villa nos ultimas dias de maio, onde os encontrá.ra exaltados e encarniçados 
no pal'tie1o revolucionario; que ahi se clemorára tres ou quatro dias, e voltando 
de noite a Torres Novas, tormíra a Thomar, onde, allucinado com os boatos e no
tícias aterradoras da grande força elos rebeldes, vendo o batalhão de caçadores 
n . 0 2 e dito regimento ele milícias sublevados e de marcha para Coimbra, ater
rado pela lembrança elo seu anterior procedimento em Torres Novas, caira na fTa
queza de acompanhai-os para a dita cidade ele Coimbra, em logar de seguir sua 
tenção }Jara Lisboa; e então, vendo-se sem meios, e encontrando um commissario 
seu conhecido, o serviu e ajudou n'algnma cousa em Concleixa; até que na r eti
rada elos rebeldes os acompanholl até o primeiro povo ela Galliza, d'onde voltou · 
para gosar elo regio indulto; sendo preso n'esta cidade no elia 18 ele julho, antes 
de poder apresentar-se ao general V a.hia, como tencionava. Nega ter acompanhado 
os officiaes elo regimento ele cavallaria n . 0 10, como era arguiclo, e todas as im
pntações que lhe cumulam as testem1mhas da culpa. 

. ~efende-se em seg·unclo logar com as rasões produzidas na sua allegação de 
d1rmto a .fi.. 272, e com os docti.mentos jtmtos ex-fi. 282. Consistem estes : 1. 0

, 

no attestaclo do vereador João Lopes da Fonseca, asseverando que o réu lhe le
vál·a a vara do jtúz ele fóra suspenso no 1. 0 ele maio; lhe aconselhára as rondas 
e o auto ele acclamação de el-rei, e n'elle o aJudára no dia 2; 2. 0 1 na certidão ex
trahida elo d[to auto ela acclamação, em qLle o mesmo réu está assignac1o; , 3. 0 , no 
Passaporte original passado em 'forres Novas, a 26 elo sobredito ·mez ele maio, 
para Sautarem e po~· um dia. E ·a.rgumenta o seu aclvogaclo na allegação, fi.. 272., . 
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que parte elas culpas arguidas não estrio provadas; que outras se acham desfeitas 
pelas respostas do réu; e que as confessadas por ell:e, ele acompanhàr os r ebelcles 
e servil-os, foram antes uma; fatalidade e uma a;llucinação mais digna ele lastima 
do que de castigo. 

Porém similhante clefeza, alem de inverosímil e inconcluclente, está convencida 
pela evidencia das provas e confissão elo réu. }>elas testemunhas presenciaes que 
:ficam apontaclas está demonstrado que o réu, nfio só se approximou ao grupo ele re
volucionarios armaclos em Torres Novas, mas foi socio componente elo mesmo 
grupo, liberal exaltaclo, conhecido e até apontnclo como um dos mais notaveis da 
mesma infame associação, que, levado elos seus perniciosos princípios, se fôra 
bandear com os rebeldes de Thomar; sendo uma impostura manifesta que o réu 

·pretendesse r etirar-se para Lisboa, ele que é indieio contraproducente esse mesmo 
passaporte apresentado para Santarem, e por um só dia, o qual antes faz suspei
tar objecto projectado ele alguma commissão revolucionaria, posto que não execu
tada; não lhe aproveitando tambem a desculpa;, a que r ecorre, de falta de mejos, 
de allucinação e terror elos rebeldes, porque elle voluntariamente os procurou e 
segLliu, e· os serviu depois, como confessou. E ainda que não pegou em armas 
para hostilisar com ellas este reino, como o faziam os outros rebeldes, comtuclo 
os auxiliou e ajudou, segundo o seu. prestimo e capacidade ; factos todos crimino
sos e dignos ele severa punição. 

Quanto aos réus João José ele Queü·oz e Belchior Machado Paes ele ArÊn~o 
Gaio, mostl:a-se da devassa a que procedeu o juiz ele fóra de Barcellos, pelo hr
rombamento e roubo elos cofres elos orphãos cl'aquella villa, durante a rebellião, 
que os réus prestaram .auxilio e favor ao partido revolucionario, concorrendo com 
a sua presença e assistencia áquella vergonhosissima e auclacissima extorsão e 
roubo, da mais lamentavel transcenclencia e escanclalosissimo exemplo. PoTquanto 
prova-se com a maior evidencia., pelas pa<t:ticipações officiaes e autos ele corpo ele 
delicto, ex-fi.. 4 até fi. . 11 ela devassa, appenso 4 .0

1 e pela quasi totalidade elas tes
temunhas da mesma, sendo muitas presenciaes e ele facto proprio, e mais notaveis 
e especificadas em set'tS depoimentos as dos n. 0

' .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29 
e as tl·es referidas por estas, que juraram a fi . 43, fi. 44 e fi: 45, que havendo 
chegado áquellw villa de Barcellos no dia 24 de maio elo anno passado o regimento 
de infanteria · n. 0 21, no seu t~·ansito · para a cidade ele Braga, onde fôra reunir-se 
aos rebeldes, vindo ela praça ele V a;lença, orclenára o perficlo coronel elo mesmo 
regimento,. pelas nove horas ela noite d'aquelle dito dia, ao vereador que servia 
então de juiz pela ordenação, que lhe fallasse no sen quartel its qu::tJtro horas da 
manhã do dia seguinte para tratar certos nego cios; e comparecendo uhi o mesmo 
vereador á hora indicada, não encontrou já o dito coronel, mas em logar. d'elle 
achou um official, ·que tinha po:r divisa urna corôa dourada no braço esquenlo, o 
qual o concluziu ao campo ela Feira cl'aquella villa, onde estava j ~í fol'maào e como 
ele marcha o mesmo regimento , com o sobrecljto coronel {t sua frente, que, eles
tacando cl'elle seis o:fficiaes , ordenou ao dito vereador os acompanhasse á cn.sa 
da camara, para onde foram; e ahi estando tambem presente o escrivão ela ca
mara, que igualm ente haviam levado, e o indígnissimo ex-juiz ele fó1;a ele Villa 
Nova da Cerveira, Orti.gueira Negrão, que acompanhava o dito 1egimento e offi
ciacs e ' dirigia toda a comitiva, perguntaram ao clito verpaclor e escrivão ela ca
IT?-ara }Jelos cofi·es publicas, que diziam q>uerer levar e acautelar, nomeando espe
cdicamente os dai:! decimas, quinto, novo· imposto, anno ele morto, sizas e sellos; 
e como lhes fosse respondido que aquelles cofres não tinham dinheiro algum, e 
que o elos clepositos publicos havja embm'caào, se voltaram para os cofres dos 
orphãos, e, apesar elas reflexões que lhes foram feitas sobre o sagrado e re
commcnclavel ela sua instituição e applicaç~io, e· outras ponclm•osas rasões, na€la 
atten,cleram, ameaç::vnclo eom a força e exigindo um esc1•ivão que lavrasse os autos 
competentes; e com este e um c::vrpinteiro que já levavam de prevenção, marcha
ram para casa elos clepositalios elos mesmos cofres, historia esta que consta elos 
depoimentos concordes elas testemunhas n. 05 1, 4 e 8, que são o vereador juiz pela 
ordenação, o escrivão ela camara e o gnarda da mesma, CODl os 1uaes se passa-
ram os sobreditos factos. · 
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Mostra-se mais Ja J evassa1 particularmente pelas testemunhas n. 05 2, 5, 6
1 

7, 
\} e 10, que, chegando os ditos officiaes, Ortigneira Negrão e escrivão Magalhães, 
a casa elo depositaria Antonio José Simões, que é a testemtmha n. 0 7, intimaram o 
mesmo thesourei ro qtte apresentasse as chaves elo cofre; e como este lhes refie
ctisse que só possuía uma das tres chavef', achando-se as outras na mão do juiz 
de fóra elos orphãos e elo escrivão respectivo, lhe r eplicou aquelle malvado Ne
grão rr que trazia as chaves elo concelho»; e então, tigu,ranclo o dito depositaria 
que ía chamar as auctoriclacles , que legitimàssem aquelle acto e salva,ssem a sua . 
responsabilidade, emquanto se estava lavranclo o auto que clictava o dito Negrão, 
saín e se evadiu ; e como não voltasse, passado tempo lhes declarou uma creacla 
elo dito thesoureiro que o cofre ainda não estava n'aquella casa, mas sim na elo 
antecedente thesoureiro José S imões, tio ela di ta testemunha n. 0 7, para onde se · 
dirigiram, e obrigaram o filho cl'elle a mostrar-lhes o cofre, o qual mandaram ar
romba1' p.elo carpinteiro JVIotta, que .é a t estemunha r eferida, e jurou a fi. 43 v .·; 
e extrahindo o dinheiro elo mesmo na quantia de 9:047:a290 r éis, o contaram e lan-

. çaram em caixões, e o carregaram em carros, ·que para esse fim tinham á porta, 
com uma escolta forte para o acompanhar, e tudo isto feito com tal precipitaçr:o 
e violeneia, que nem con~entiram .que se formasse novo auto pelo escrivão Maga
lhães , mostrando-se cl 'elle figurar -se o caso a.conteciclo em casa elo depositaria an
tecedente José Sitn.õe~, hoje falleciclo, como jura ele facto proprio o mesmo escri
vão, testemunha n. 0 2 da devassa. 

lVIosti'a-se mais que -seguidamente ~íquelle arrombamento e r oubo partiram os 
ditos officiaes c mais comitiva com o mesmo apparato ela força para casa elo Olil.

tro clepositario dos orph.ãos, D omingos J osé Alves Pereira, que, prevenido p elo 
primeiro referido attentaclo, se ausentou ela casa ; mas apparecenclo-llw s um filho 
d'elle, elo mesmo nome, e um seu genro, que são as duas testemunhas n. 05 3 e 5 
da devassa, praticaram igual insulto e viólencia, arrombando o cofre, extrahindo 
e contando o dinheiro, qüe ela mesma fól'ma encaixotaram, carregaram e levaram, 
na qmmtiru de 3:576t))OOO l'éis em metal, que, cé>m a antecedente, somma todo o 
roubo 12:623t)l290 :.•é is, como consta elos atitos ôriginaes que estão no appenso 4. 0 · 

a ft. 4 e fi. 5, intitulados c< Auto ele extl'acção e contagem do cliúheiro do cofre>> 
1 

etc., e dos recibos em publica fórma, a fi. 9 e ' fi. 10 elo mesmo appenso; e ·con
corda o auto ele exame e ~tveriguaçfio a que por tal motivo procedeu, dias ·depois, 
o juiz ele ft.íra elos orph~tos da mesma villa, e se acha no dito appenso a fi . 11. E 
para não ficar em duvida o vercladeiro pr oclitorio fim ele similhaute attentado, se 
declara nos mesmos autos e recibos que o dito r oubo era praticado por ordem ela 
junta provisoria elo Porto, m·clem que nunca appar eceu, nem se produziu copia 
alguma cl'ella nos ditos autos, citando-se sómente para capa ou pretexto de tão 
escandaloso e inaudito procedimento, dirigido a apoiar e fortalecer com meios p e
cuniários a nefancla rebellião militar ele que o mesmo regimento ía fazer parte 
à cidade de Braga, para onde effectivamente partiram n' esse mesmo dia 25. ele 
tnaio às onze h oras elo dia. 

l\1ostnt-se, finalmente, elo contexto elos mesmos autos e r ecibos, que os sobre
ditos dois r éus foram áquella execranda expedição e cliligencia, pois não só o con
fessam em seus r espectivos interrogatorios nos appensos 2.0 e 3.0

, mas existem as 
suas assignatnras nos citados documentos e recibos entre as ele dois outros offi
ciaes elo mesmo r egimento, a elo capitão Eça e elo tenente Carvalho ; clepreheri.den 
do-se, pela combinação do que consta dos r eferidos autos e r ecibos no dito appen
so 4. 0 , e elo que asseveram as já citadas testemunhas presenciaes a n . os 1, 2', 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 27, 2-8, 29, 30, e as referidas ex-fl. 43 até 45 da de
-vassa, que a commissão (assim é denominada rro mesmo auto a fi . 4 v .), mandada 
pelo coronel para fazer aquelle roubo, era composta elo sohreclito Ortigaeira Ne
grão, elo capitão E ça, elos dois capitães réus ele que se trata, elo 'tenente Carva.lho, 
do capitão Meyrelles e do tenente Fortunato, destinado este para commandar a 
escolta, que guardou o dinheiro no seu transito para Braga; sendo estes os seis 
o~ciaes a que se referem as t estemunhas , supposto que nos autos e recibos refe
l'Jclos sómente se achem assignaclos os quatro ditos capitães e tenente Carvalho. 

D efendem-se os réus d'esta g ravíssima imputação, nas r espostas que deram 
5-l 
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nos seus interrogatorios nos appensos 2. 0 e 3.0
, decla.r:mdo francamente qne sup

pcmham estarem presos e culpados pelos recontados acontecimentos na villa ele . 
Barcellos, confessando a sua assistencia ao arrombamento, cxtracção e roubo de 
dinheiros dos dois ~ofres dos orphãos, e reconhecendo por verdadeiras as suas as
signaturas nos autos e recibos que ~1es foram apresentados; porém acrescentam que 
esses factos lhes não são im.putave1s como invohmtarios da sua parte, ordenaà.os 
pelos seus commandantes e superiores ~m patente, e que a sua assistencia, mera 
e passiva, fôra o resultado da cega obediencia militar, e, mais que tudo, da coac
ção e-medo que lhes inspirava, não só o toin decisivo e anieaçaclor elo seu coronel 
á frente ele um regimento sublevado, mas tambem a exaltação, insubordinação e 
apparencia revolucionaria do mesmo regimento, formado n'essa oc~asiã.o, a cujas 
ordens não era licito resistir, sem manifesto ~ imminente risco de vida, produzindo 
em prova cl'essa ultima asserç~LO a notoria clesobecliencia com que os soldados re
jeitaram o commanclo do major Queiroz, que o coronel lhe entregâra durante a. 
marcha, sendo necessario substituir-lhe logo outro para o não assassinarem. 

Allegam igualmente que a dita coacção e xisco m;a muito maior e consequente 
a respeito cl'elles réus, por serem apontado~ no regimento como reàlistas, que de 
facto o eram e haviam sido em toclo o tempo da sua carreira militar, como mos~ 
trariam por factos notorios e decisivos . E sendo-lhes reflectido pelo magistrado 
interrogante que estes inculcados sentimentos e coliclucta civll e política não con-. 
cordavam com a 'união e aclherencia que haviam tido com o regimento rebellado, 
quando d'elle se deviam desviar e subtr"áhir absolutamente, para conservarem a 
honra e cumprir o primeiro dever de todo o vassallo, que é obedecer ao seu so
berano, cuja suprema auctoriclade desconhecêra e atacára o dito regimento; alle
g-aram que o seu coronel Cayola se encobriu e disfarçou com a maior hypocrisia 
e astucia; o que tanto mais podia fazer, quanto na praça de V alença se não havia 
ainda proclamado o governo do Porto; saíndo então o regimento sóment~ em con
sequencia da ordem do governador das armas d'aquella província, o infame Ah~ 
tonio Hypolito da Costa; sendo. até ali o dito coronel homem que inculca vá ele 
moderado, prudente e fiel, ·o qual antes ela marcha fizera ler uma ordem regi
mental, asseverUJnclo e promettenclo quo conduziria o regimento pelo caminho ela 
hom·a, e mmca havia de comprometter os seus camaradas; que, em continuação 
do mesmo perfielo disfarce, e para melhor conseguir o seu depravado intentó, man
dárUJ dar vivas ao senhor D. Miguel, como regente cl'este reino; o qu'e se prati
cára por todo o transito até Braga, onde sómente o mesmo coronel se descobriu 
e desmascarou; que elles ditos réus se viram por ta.! arte envolvidos em um corpo 
rebellaclo sem o presurnir.em primeiro, e depois pela força elas circumstancias, sem 
que a exaltação e insubordinação dos soldados e de alguns officiaes lhes permit
tisse evaclirem-se. 

Instaclos os mesmos réus com a opposição c contrariedade que contra a su::t 
indicada defeza resulta ele haverem assisticlo ao escanclaloso e vergonhosissimo 
roubo dos cofres dos ~rphãos, praticado com a maior violencia e arrombamento, 
attentado que em si mesmo demonstrava a origem e fim revolucionario de simi
lhante medida, ao qual de nenhuma so1·te deviam prestar-se por ser alheio do ser
viço militar, não constando que os réus prOCl:ll'assem subtrahir-se, mim forcejas
sem para clesvim ele si uma torpeza Hi.o grave e consequente; responderam que 
a mesma rasão da força e coacção em que se consideraram no campo, quando fo
ram mandados ~~ dita dili.gencia, continuára durante a execução d'ella; que a com
m~ssão elos officiaes, destacados para tal empreza, era na parte militar comman
clacla pelo capitão Eça, mais anti.g·o que os réus, e na parte fiscal pelo dito Negrão, 
ex-juiz ele fóra de Vílla Nova ela Cerveira; que elles réus furam meros especta
dores, e sem.pre _declararam que se não re-spousabilisavam por tal dinheiro, e até 
chegaram a ap01ar as difficulclacles e renitencias elos cleposit~rios, quando ins.ta
vam pela presença e assistencia ela auctoridacle p:copria e local; que pelo dito 
facto já elles réus ele~connav:am das tenções ma)eficas elo seu coronel, mas então 
já lhes não era poss1vel rett~·arem-se, nem ainda depois, obrigando-os o mesmo 
coronel a ficarem nos quartets entre o regimento; e só conseguiram deixal-o no 
dia 4 de junho na marcl1a à.' esta c'iclad.e do Porto para .Santo rl'hyrso, em cujo 
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mosteiro se entenderam com ·os padres realistas d'elle para os occultarem e es
eonclerem, como fizeram, apresentando-se aos generaes elas tropas fieis, que os 
recebe1:am e deixaram recolher-se em liberdade lt sua praça, como incluidos no 
regio indulto de 18 de junho, que reclamam por lhes pertencer, havendo sido 
c1ec1::t.rados na ordem geral do dia do exercito para esse effeito. 

Porém, posto que as ponderações allegadas pelos clitos réus em sua clefeza 
verbal se achem comprovadas pelos documentos que juntam ex-:B.. 78 ácerca ela 
sua boa condúcta e serviços anteriores, e pelas testemunhas ele suas justificações 
de :B.. 88 e :B. . 153 quanto ao Mrombamento e roubo elos cofres, que, sendo 'quasi 
todas ellas .cla1s que juraram na devassa, merecem credito em quanto explicam seus 
primeiros depoimentos, como presenciaes do arguido arrombamento e roubo, e por 
?Oncordarem com outras testemunhas ela mesma culpa, que inculcam o sobreclit~ 
lnfame N egrão como aq uelle que tudo dirigia no dito vergonhoso attentaclo, quaes 
as elos n .0 s 1, 2, 3, 4, 5, 6, ·7, 10, 11 e outras; mostrando-se igualmente, p elas 
ditas justificações H. 88 e :B.. 153, que o capitão Eça, como mais antigo, comman
dava toda a commissão, sendo este aquelle mesmo official da divisa no braço que 
condtlziu o j uiz pela ordenação ao campo ela Feir::t, na madrugada do dia 251 como 
elle mesmo jurou na devassa, sendo a primeira t estemunha : e apesar de que es
teja igualmente provada :1 r egula.r conducta €los réus nas epochas e crises 'políti
cas ela monarchia, em que :figuraram, anteúores á dita r~bellião, e de não serem 
apontados por alguma das testemunhas .ela devassa, a que pela mesma se proce
deú na praça ele Valença, nem pronunciados em outra alguma devassa ele rebel
lião ; comtuclo, ponderadas maclu~·amente, e pesadas com o maior escrupulo e · 
miudo exame as provas do processo, r esu lta não estarem os réus isentos da culpa 
argui>cla. 

Porquanto, Nem o rigor elas leis militares, que prescrevem a obecliencia aos 
chefes, nem a coacção e força elas circnmstancias, a que recorrem para desculpar · 
aquelle aggravantissimo d,elicto, desvanecem a culpabilidade dos mesmo s réus . 
Aquelle dever da obediencia j amais se podia nem devia entender extensivo até 
auctorisar e comprovar com a sua assistencia e coopera.ção pessoal um tão grave 
crime de roubo violento, contra o qual deviam os rétts protestar, pugnar, repre
sentar, e no ul timo apuro soffrer antes a.s conting'encias todas cl'esse risco, que 
indevida e cobardemente receiaram; não sendo bastante mostrar a probaniliclaclc 
ou apparencia elo perigo, para desviar-lhes a imputaç.ão ; era preciso, segundo as 
regras de direito (mais rigorosa e propriamente applicaveis a o:fficiaes militares, 
cuja pro:fissão briosa e honrada excltw a impressão elo medo) que a mesma alle
gaela coacção os r ecluzisse a total impotencia ele obrar e resilir, ou os constituísse 
'll<eros ·e passivos instrumentos ela acçào praticada, o que se não mostra. Cres
cendo e augmentanclo-se a obrigação que tinham os réus 1:iara se desviarem abso
lutameRte elo referido attentaclo, e ele b estorvarem, as circumstancias obvias e 
naturaes de serem 'aquelles dinheiros o patrimonio ele pessoas IJela maior parte 
rniseraveis, orphãos e ausentes, consignados· em cofres publicos, confiados á boa 
fé, !')ntregues á auctoTiclacle ela justiça, e por ultimo feitos presa da mais barbara 
e despotica rapacidade ele revolucionarios para sustentar a nefanda rebelli9o i pelo 
que, devem os mesmos réus r esponder pela r eparação e restituição, sendo conde
llíl.nados nas penas ~orrespondentes á sua culpa. 

Quanto ao réu Julio Cesar Augusto ele Mendonça, mostra-se elas devassas ele 
re1ellião a que na cidade de Coimbra procederam o juiz elo crime e O· conser va
dor da. universidade, constantes dos appensos 11.0 e 13. 0

1 e elos summarios appen
sos 12. 0 e 14.0

, tirados na mesma cidade, tambem por factos revoltosos ali acon
tecidos, que o téu, esquecido de seus deveres e p1•ofissão 1 se b~.ucle<:ka com os 
rebeldes então em :força na dita cidade, alistando-se no batalhão chamado ele «VO 

luntarios", fardando -se, tomando armas, e fazendo ser-viço ele sargento no mesmo 
batalhão i o que está plenamente i>rovaclo pelas testemunhas n. os 3, 7, 8, 9, 15, 
lG e 30 elo CÍ'tado appenso 11.0

, pelas elos n . 0 " 6, 15, 17 e 68 d0 appenso 13. 0 , 

e pelas elos n .08 1, 3, 4, 5, 6 e 7 elo summario appenso 14.0
, sendo muitas pre

seuciaes, que viram o réu anelar no dito serviço repetidas vezes e em clifferentes 
occasiões, .já mettenclo gua.rcla á cadeia ela Portagem, já. no largo da Misericorc1ia, 
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pondo em ltuha alguns dos ditos voluntarios armados ; acrescendo em culpa ao ré;1 
a circumstancia aggravantissima de acompanhar armado os r ebeldes na sua reti
rada para o Porto, e fazer parte da escolta que condu:;:;ia os presos r ealistas , que 
notoriamente consta haver em sido opprimiclos n'aquella occasião, e :flagellaclos com 
todo o genero ele mortificações e insultos ; serviço este feito aos r ebeldes que attes
tam algtms elos mesmos presos, que são as testemunhas n. 0 68 do appenso 13.0

, 

e as dos n. 05 3, 6 e 7 do appenso 14. 0
; tornanclo-se muito acreditavel a violencia 

verdadeiramente revoluéionaria, attestacla por aquella t estemunha do n . 0 6, em 
quanto jura que o r éu lhe dera uma co1·onhada junto ao logar elos Fornosi por 
ficar um pouco atrazaclo na marcha, quando ía preso. 

Confessou o r éu em seus interrogatorios, appenso 15.0
1 o facto do alistamento 

no batalhão; porém, pretende desculpar-se com a violencia resultante, não só da 
occupação d 'aquella cidade pela maior força elos r ebeldes, mas tambem ela co.ac
ção judicial, porque fôra avisado por ordem elo corregedor da comarca, para apre
sentar-se {L auctoridacle militar, que mandava pegar em armas ; e porque viu affi
xado nas esquinas das ruas editael:l elo governador militar, comminanclo recrutar 
para milicialllos todos os que se não alistassem no dito batatlhão; e que em tal caso 
preferiu o serviço ele voluntario, persuadido que assim mais facilmente se veria 
livre dos rebeldes, e r eputando aquella farça de pouca duração. 

Confessa igualmente. haver feito aJgum serviço, mas que fôra s6menie o deta
lhe ela companhia, e que t1ma vez mettêra guarda á cadeia da Portagem, quando 
o commanclante, no dia 24 de junho, levou para aquelle sitio o batalhão. Nega 
haver-se r~tirado armado e nas fileiras dos r ebeldes ; mas que, com medo e re· 
ceio do exercito vencedor, sa':Íra da cidade na noite de 25 pam 26 elo dito mez, 
e então algumas vezes se encontrou com os r ebeldes e fallou aos presos ; porem, 
a estes por compaixão e concloiclo ela sua situação; e que cl'esta cidade elo Porto, 
onde esteve alguns dias, voltou a Coimbra, onde fôra preso. 

T.al defeza, porém, ainda comprovacla pelos documentos juntos a :fl. 232 e 
:fl. 235., e as rasõ es allegadas por ·seu advogado a :fl. 223, não relevam ele ma
ne'Íra alguma; porque nem o ser convocado e intimaclo pelas auctoriclacles r ebel
des é coarctada sufficiente para clésculpar ttm alistamento e serviço tão criminoso, 
continuado e sustentado por tantos dias, nem a prova produzida pelo r éu enfra
quece a concludentissima ela culpa formada por ta.ntas tes temunhas contestes e 
presenciaes, que jtu·am dos vohmtarios serviços e procedimentos do réu em apoio 
e favor da r ebeldia revolucionaria, clignos ele severa punição. 

Quanto ao réu Polycarpo José ela Silva Pessoa, prova-se, pelas testemunhas 
da devassa ele rebelliã·o, a ·-que se procedeu na villa .de Caminha, appenso 8. 0

1 
que 

juraTam a n. 08 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ~ 7, 18, 19, 20, qae o réu, 'havendo sido 
em todo o tempo um furioso f~natico político, per seguindo nas crises elo chamado 
liberalismo os fi eis e honrados r ealistas, denunciando-os ás auctoridades constitu
cionaes para os prenderem e espoliarem, mandando emissario a procurar noticias, 
e espalhando-as aterraclor~~s e subversivas, continuára a dar demonstrações dos 
seus perversos princípios no t'Ompo ela rebellião ele 16 ele maio dl'J 1828, applan
dinclo e r ecebendo com vivas e :flores o regimento ele infanteria n. 0 21, quando 
passou na freguezia ele Lwnhellas para .u~ir-se aos rebelcl~s, apregoando que aquell~ 
era a sua gente, que o seu systema n·ta sempre por clmnte, que virÜLm dez n!lll 

. inglezes tirar a corôa ao senhor D. Miguel, que este não era capaz ele governar, 
acresceRtan.do :lin.alm.e:mte, a res1)eito ela sagrada pessoa elo mesmo auo-usto senhor, 
as mais sac~·ileg~s e audacissimas ;predieções e torp·ezas, que é forço~o passar en1 
respeitoso s1lenc10; circumstancia esta em que não pócle haver a menor duvida, 
sendo attestada peias testemunhas pres enciacs u. us 8, 16 e 19 com cl'Oelaracão de 
tempo e logar, que sustentaram seus depoimentos na presenç~ do réu, sendo coUl 
elle acareadas, como se vê no appenso 10.0 

D efende-se o r éu, nas respostas que deu aos seus interrogatorios constantes 
elo dito appenso 10. 0

, com. uma negativa absoluta ; atti·ibuimlo todos os factos ill1-
putaclos á malquerença e inimisade das testemunhas, pintando-as como faltas ele 
caracter, aTienadas por seus 'inimigos para jurarem contra o réu sem consoicncia, 
nem moral, da ínfima plebe, e até bebedos. Mas, alem ele qu: as rasões da ioi-

' 
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misacle, que a1Jonta, sfio infundadas c inconcludentes, acresce a inverosimilhança 
de serem inimigas do r éu clezesete pessoas, que tantas apontou como taes ; de
vendo concluir-se que o 1;én nã.o só foi revolucionaria com o titulo ele constitucio
nal, que confessa t"er sido até o dia 16 de maio, mas o foi ainda maior no tempo 
ela r ebelliào com o depravado intento ele desacreditar o felicíssimo legitimo go
vemo ele el-rei nosso senhor, dando á mesma rebellião a ~nela e favor que cabiam 
nas s~1as f~rças; o que manifestou por factos inclubitaveis, t.1.o escandalosos como 
abommave1s, e mer ecedores ele exemplar castigo. 

Do r éu J acinto de Almeida Barbosa e Silva se prova com igual evidencia ha
ver sido partidista e sequaz elo o·oven1o r evolucionaria. Porquanto se demonstra, 
pelos juramentos concordes elas 

0
testemunhas ela devassa ele rebellião, a que pro

cedeu o conservador ela universidade, no appenso 5. 0 R. n. os 16, 33, 36 e 3 7., que 
o réu não só applaudiu publicamente o governo r ebelde, em tempo que a mclacle 
de 9oimbra estava occupada pelas forças r ebellaclas, de que se mostrou m1úto 
apm:s:onaclo, mas tambem insultava os :fieis vassallos r ealistas, r ecitando versos 
em menoscabo cl' elles, r epresentando-os em ridículas e irrisorias caricatm·as1 pra
?uejanclo-os, declarando ás duas testemunhas presenciaes n . os 36 e 37 que dese
Java fazer ás cabeças elos realistas o que estava faz endo a uma pouca ele qnina, 
que estava moendo na botica do hospital da universidade, de que era praticante; 
e vangloriando-se com a mais baixa e manifesta impostura de haver morto com 
tnn tiro, no combate elo dia 24 ele junho, o acaclemico e denodado realista Pedro 
Barreto . 

Similhantemente se prova do appenso 6 .0
, summario que tirou o dito conser

vador por noticias e expressões sediciosas já depois ela r ebellião, pelos depoimen
tos das testemunhas a n .05 1, 2, 3, 4, 6 e 7, que o r éu, estando no dia 10 ele 
julho em casa de Miguel Antonio Dias, morador ao Rego ela Agua, na dita ci
dade, ahi se j actou que não clava vivas ele boa vontade senão á constituição, que 
não tinha ido abaixo de todo; que se não despedia ele a tornar a applauclir; que 
as cousas não correriam sempre assim, e que o r eino n rio pertencia a el-rei nosso 
senhor ; gabando-se que havia p erseguido os realistas; que os frades deviam ir 
cavar, e as freiras serviam de peso ao estado; acrescentando as ditas testemunhas 
elos il . os 6 e 7, que o mesmo r éu, no tempo ela reb elliào, não se contentando com 
frequentar e applauclir os reb eldel:l, andava apontanclo e denunciando os realistas 
.a um sargento rebelde do batalhão de caçadores n . 0 9, qu·e, verdadeiro demagogo 
e anarchista, armado com um bordão pintado de azul e branco, e que denominava 
«ela liberdade», espancaya e maltratava os fieis r ealistas . 

Nenhuma relevancia contém a defeza do r éu, ta;nto verbal, oomo a allegação 
de direito a :B.. 136, e justificaçãb :B.. 208 até :B. . 215; r eduzindo-se a negar re
dondamente os factos arguidos, e a macular, sem rasão fundada e legal, o 01·edit()J 
€las testemunhas da culpa , a qual· está plenamente provada, e reclama 0on·ü·a a 
réu a pena correspondente. · , . . 

Portanto e pelo mais dos autos, havendo por exautorados, e pnvaclos de to
das as honr~s prívileo·ios e dignidades, de que gosava.m n'estes reinos, .de que 
Gs Mo por cle~natürali~aelos, os r éus ~nto~io Hypolito, da C?sta, A.le~anclre. Tho
lllaz ele .iYI01·aes Sarmento, José J oaqmm Gerardo de Sampaw, Chnst1ano N1colau 
Üopke, Manuel Antonio V ellez Caldeira Castello Branco, Joaquim Antonio de 
Magalhães, J oaqnim José ele Q.ueiroz e Antonio José ela Silva Paulet, os conde
~nam a que com baraço e pregão s~jam conduzidos pelas ruas publicas d'esta · 
Cidade até à Praça Nova ela mesma, onde em um alto cadafalso, qJ.le ahi será le
vantado, ele sorte que o seu castigo s~ja visto de todo o povo, a quem tanto tem 
esca~dalisaclo o seu horrorosissimo delicto, mom:am morte natu;ral ele garrote; e 
clepots ele lhes serem decepadas as cabeças, seja o mesino cadafalso com. seus 
corpos r ecluziclo pelo fogo a cinzas, que serão lançadas ao mar, para que cl' el'les 
c .da sua memoria não haja mais noticia; e, outrosim, os condemnam na confis~a· 
~ão e perdimento de todos os seus bens para o fisco e camara r eal, com e:ffectrva 
r-eve!l·são e eneorl)oracão na corôa dos ele moro·ado fôro ou feudo, que saíssem ela 
u J: ' o , l I 'd l>esma corôa na fórnia ela ordena<'ão elo livro v titulo vr § 16.0

, e c o a va.ra. e 17 l ] )f ' ) • • h c c janeiro de 1759 ; c os ele morgado constituído em bens patnmomaes os a-
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venl. o fi sco, emquanto os réus vivos forem, conforme as leis d'estc reino. E como 
os mesmos réus se acham ausentes, os pronunciam e hão por banidos ; e mandam 
{ts justiças ele sua magestade que a.ppellidem contra ellcs toda a terra, para se
rem presos; ou para que todo e qualqum· do pevo os possa matar livremente, sa.-
1)enclo que são os proprios banidos, e n~io sendo seu inimigo. 

Condemnam o réu José Nicolatu de Azevedo Salgado em degredo por tocla 
a viela parn. o. presídio das Pedra~ Negras, com pena de morte se voltar a es~es 
reinos ; os réus João José ele Quen·oz e Belchior lVIachado Paes de Araujo GalO, 
na r estituição ela total quantia elo roubo do cofre dos or1)hãos da villa de Ba1·cel
los, e em degredo perpetuo para os estàclos ela India, com a dita pena; os xéus 
Polycarpo José da Silva Pessoa, Julio Cesar Augusto de Mendonça, conclemnaJJl 
o primeiro, a que, depois ele açoutaelo pelas ruas publicas d'esta c.iclaele, vá de
gredado por toda a vida para Caconcla, e o segLmclo em clegredo perpetuo parn; 
Benguella, ambos com a referida pena; e a todos os sobreditos degredados per
petuamente os conclemnam tambem na confiscação e perdimento de seus bens 
para o fisco e camara real. 

Conclemnam, finalmente, o réu Jacinto de Almeida Barbosa e Silva em degredo 
por seis annos para lVIoçambique, e em 1001.$000 réis para as clespezas ela alçacla., 
c a toclos os ditos réus nus custas dos autos. 

Porto, 25 de novembro de 1829 .. = P ., Botelho = Calheú·os =Douto?· Almei
da= Almeidct Vasconcçllos =Seixas,= Can;alho = 0Tdaz = DouloT Silvei~·ct = 
Cntz = Dmtto1· AbTe16. 

Ofiicio 

(N.0 160, rcscnado) 

111. 010 e ex.1110 sr. ·-Tendo hontem visto o1 embaixador da Austri~t, tive occ::t
si~io para admirar a sna falta ele ca1·acter sobre os nossos negocias. Depois ele me 
ter por duas vezes feito propostas tão positivas, como as que puz na presença 
ele v. cx.a no meu officio n .0 151 ela scrie reservada, hontem me declarou pare
cm·-lhc que a Europa ía fazer novas pt•opostas para o Brazil, a fim €1e saber a 
ultima vontade do impern,dor. Confesso a v. ex.a que me custou ::t soffrer a san
gue frio lml tal disparate, c que, lembrando-me o que elle me tinl1a assegurado 
havia tão pouco tempo, o deixei, sem . entrar mais em matexia com similhantc 
iuclividuo. . 

Assentei logo ele pôr em pratica toclos os meios pam contrariar, sendo possí
vel, as vistas da política tortuosa ela Austria, e dirigi-me immediatamente ao 
conde ele Offalia, a quem informei elo que se passava, pedindo-lhe me houvesse 
de ajnclar a persuadir o governo francez da; necessidacle de se oppor áJ tal nova 
decisão. Hoje fui Ütllar ao nuncio, a quem puz ao facto ele tildo, para tambem o 
di spor a nosso favor; cabe aqui dizer a v. ex}' o mau effeito que }1l'OcluzÍtl par::li 
os nossos negocias o não se verificar a noticia ele reassumir o nuncio em Lisboa 
as suas funcções cliplomaticas; parece que elle ex~edeu as suas instrucções, e sua 
santidade vae desapprovar plenamente o passo que deu em .Lisboa; e a nota; que · 
v. ex.a dirigiu. Este caso é mui'to elesagrada.vel; antes nunca tivesse dado t~ 
passo, do que t er ele dar um gosto aos liberaes e animal-os, vendo que o papa ele
clara não nos l'ecanhecer . 
. ~ Eu tenh? jl~s~ific~do o governo n:etJte i:ltr.JSUmpto, declarando que a determina~ 
çao elo nuncw fo1 umcamente obra cl elle, e. te,ndo apresentado a copia que v . ex:.' 
me mandou, da nota por elle escripta. 

Amanhã terei uma. cop.ferencia com o embaixador de Inglaterra e com o prín
cipe ele Polignac, e o qu~ ~'clla se passar fn.n\ objecto ela continuação el'este 
officio. 

· D eus guarde a v. ex .a París, 26 ele nove1nbro de 1829. 
Acabo. ele c~1eg:m: :le casa elo princi1)e de Polignac, com quem tive uma lalrga, 

conferenCia. Pnp_mp1e1 por l]l13 çhfler o que tinha. passado com o embaixador el!L 
Austria, e que a mudança repentina. n'este embaixador, relativa aós negocias ele 
Portugal, me surprehendeu. L embrei ao príncipe tudo qna;nto me tinha dito nas 
uLtimas conferencias crue tivemos, nas quaes nunca se tinha tratado ele esperar 
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novas decisões do Brazil: passei então a informwl-o ele que a mudança repentina 
ue conducta do mini,sterio francez para comnosco era devida ao marquez de Pal
mella, o qual punha em pratica todos os meios para demorar o reconhecimento 
de- el-rei, fazendo acreditar aos gabinetes ela Europa que elles eram obrigados a 
proteger os r efugiados, por se terem comprometticlo por uma causa que os sobe
ranos tinham segnido . 

Declat·ei ao príncipe mais, que as vistas e planos elo dito marquez eram ele 
ganhar· tempo, pa.ra entr etanto revolucionar as ilhas elos Açores e Portugal, em
quanto. os liberaes francezes trabalhavam }Jara a quécla elo ministm~io actual; que 
e~1 safna ter o marquez fallaclo por vezes a elle, prin.cipe, mas era do meu dever 
c:hzerclhe não deixava elle por isso ele trabalhar contra o governo actual de sua 
ma.gestacle christianissima. 

frovei mais ao príncipe não ter o marquez de Palmella seg·uido a causa elo 
Brazil por opinião ou firmeza ele caracter, mas unicamente por interesse particu
lar e por uma raiva inveterada contra a pessoa de el-rei, e não devia, portanto, 
~e~·e?er tanto a attençfio dos gabinetes uma amnistia immediata para similhante 
lndtVIduo. 

Tornando· depois á questão ele se esperarem. decisões de n0vas propostas ao 
Brazil, me parecia ser indecoroso para a Europa o demorar a decisão de uma 
9-uestão europêa e submettel-a a um soberano de alem elo Atlantico, e que mesmo 
Já .a tinha abanclonaclo, fazendo retirar sua filha, em rasão elo que julgava eu 
tocar 1micamente hoje aos governos da Europa deciclil-a, e era elo seu interesse 
quanto antes, não lhe servindo de embaraço ou obstaculo a aumistia para os r e
fugiados, a qual nunca elles poderiam obter sem o previo r econhecimento de sua 
llllagestacle, e que esta mesma, se o governo de Portugal lh'a concedesse, seria 
segundo o grau de culpabilidade dos indivíduos. 

Passando então a fallar sobre a moderação que se r ecommendava ao governo 
ele Portugal, exigi que se recommendasse a mesma ao conde de Villa Flor e ao 
marquez de PalmeHa, informando o príncipe de se terem fuzilado na ilha Ter
ceira cincoenta. realistas, emquanto em PortugHl sómente se têem enforcado treze 
revolucionarias. 

A final, repeti ao príncipe todas e as mais fortes rasões que tinha a Europa 
para r~c~nhecer ümnecliatamente a el-rei nosso senhor; mas declarei-lhe s.er a mi
nha opmtão que sua magestacle não desse mais um passq sobre este obj ecto : pa
receu-me a proposito traz-er aqui á memoria os acontecimentos de 1640, e que 
sendq o nosso estado então mais clifferente, pois tínhamos a Hespanha contra nós, 
e tenclo estado el-rei o senhor D. João IV, por largo tempo, sem ser reconhecido, 
não deixámos por isso ele vencer ~- nossa causa, e de firmar a nossa independen-
cia }Jelo tratado ele 1668. · · 

A objecção que se nos podia f~zer agora, ele termos um partido interno contra 
el-rei, caía por si mesma, quando se conta a nação portngueza toda contra ape
nas talvez v.inte on trinta mil liheraes. Que eu julgava, porta;uto, para Portugal 
ganha a causa de sna magestade, e o governo portugLlez teria a gloria ele provat:· 
á Europa que só elle era capaz ele resistir á revolução. 

O príncipe escutou-me com a maior attenção, e unicamente me disse que, es--
. perauclo todos os dias decisões de Lonch·es sobre o que se deveria clec:icli~ sobre 

os nossos negocios, não podia hoje informar-me ele causa alguma; que me asse
gtlL·ava entretanto ser, qualquer decisão que se tomasse, ele accortlo, com todas as 
grandes potencias . 

. Ao embaixaclor ele Inglaterra repeti o mesmo que ao príncipe havia dito, e 
obttve d'elle algumas respostas ele que o go ,rerno inglez lhe- ía mandar instnlc-
ÇÕes definitivas sobre o que se 

1
clevia fazer sobre os negoci.os. cl~ Po1:tugal: á vista. 

do que acima acabo de referir, concluo : · 
. 1. 0 Que ainda não está ele todo cleciclido se se eleve espe1~ar ou não novas de

Ctsões elo Brazil, ou fazerem-se novas propostas, e que·, po1~tanto,_ o que hontem 
e:xpoz o embaixador ela Austria não é ainda negocio decidido ; . . 

2 .. o Que a Fran~"'a como os outros o·overnos seguirão -a IJolitica. mg·leza a nosso. 
• • > ' o . ), ' 
tespetto; 
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3. 0 Que o governo austríaco põe todos os oLstaculos ~\, conclusão elos nossos 
negocias . 

Deus guarde a v . ex. a Paris, 27 de novembro ele 1829.-- In.mo c cx'.mo sr. 
visconde de San,tarem. =Conde ela Ponte. 

Portarhll 

Sendo sobremaneira j usto qne todas as classes pessoaes, na crise cli:fficil em 
que nos achâmos envolvidos, concorram para a defeza elo throno e ela religião sa
grada elo juramento, por maneira, comtudo, que não prejudique essencialmente~ 
nem o bem estar dos i:ndividuos, nem os direitos que lhes pertencerem; e consi
derando que as avultadas .rendas elo convento elo Senhor Jesus da villa ela Praia, 
excedendo. muito as despezas necessarias para a sustentação ele doze religiosas, 
ou são clistrahiclas elo seu fim devido, ou inutilmente accumulaclas, sem utilidade 
ela religião nem elo estado, e que ao mesmo tempo as rem1as c1o convento ele 
Nossa SenhorÇJ, ela Luz da mesma villa são su:fficientcs para a decente e regúlar 
sustentação de um numero de relig·iosas superior ao de tr inta e oito, que actual
mente existem no dito convento: hei 1Jor bem elo real serviço ordenar que as re
ligiosas elo convento elo Senhor Jesus passem a reunir-se ás do convento de Nossa 
Senhora ela Luz, onde serão tratadas á custa elo dito convento c0mo as mais re
ligiosas que :li'elie actualmente existem, senclo as rendas do convento do Jesus 
recebida~ de ora em diante nos cofres 1mblicos1 a igreja fechada depois de inven
tariado e posto em arrecadação segura quanto n'ella existir ele ornamentos, obje
ctos consagrados ao culto di vino

1 
e eclifi.cio elo convento, ficando clisponivel pa,ra. 

o serviço que melhor convier; tudo provisoriamente e emquanto sua magestacle 
não for servida dar ulteriores providencias . E porque em tempo algum possam 
ser lesados quaesquer direitos da mesma renda, se fará. escripturação separada, 
pela qual conste a todo o tempo a importancia d' ella. 

Em consequencia, a j unta de fazenda d'esta província tomará todas as neces
sarias J1ledida.'3 pÇ~,ra q~l\3 a futura :.t~rrecaclaçrio elas ditas rendas, como quaesquer 
sobras, que necessariamente devem existir, e sua especial escripturação, e o 
ill .mo e rev,mo cabido, de accordo com o corregedor c1'esta comarca, se occuparão, 
sem perda , de tempo, da remoção das mencion~das religiosas para o seu novo 
domicilio, havendo-se n'esta materia com toda a attcnção e delicadeza de que as 
mencionadas religiosas são credoras; e1 effectuando a remoção, o.mesmo dr. cor
regedor tomará contas á actual administração elo mesmo convento, e_ proc,eclencl'o 
ao inventario elos objectos acima mencionados os fará arrecadar ela maneira con
veniente, danclQ-n;J.e d19 tuc1o parte pela secretaria ~ilitar. 

Pelo que a junta da fttzencla publica cl' esta província c o ill. mo e rev. mo ca
bido, 0 clr. corregedor ela comarca <? ]}~ais pessoas a quem a observancia ela pre
sente competir, o tenham assim entenclido e cumprirão c0mo n'ella se contém . . 

Palacio. do g·overnp e.m A11gr~, 27 de novembro de 1829. =Conde de Villa 
Flo1·.. · 

Portaria 

Hei por bem dissolver a commissl):p creacla por portaria de 7 ele novembro 
corrente ; em cousequencia, o p~·esiclente ela mesma commi13s~o assim o faça con!3-
tar ao.s memb1·os d'ella, e :reenviarcme-ha, pela ~ecretaria militar, as relações das 
clespezas que lhe foram commetticlas, para servirem de base aos trabalhos com
metticlos á mencionada commissão. 

. P::tl~cio do goyer,p.~ em .A.ng~·a, 2.7 4e novewl;>ro, clç 1829~ = Conde de Villa 
Flo1··· 

Qfficio 

(Ex traclu do 11 .0 40) 

Recebi ha poucos dias, pelo correio ele sua magcstacle catholica, o offi.cio n. 0 27, 
resm:vado) que ':,· e;x;. a data. de ~~ c1e ou~ubro ç1o presente anno, no qual me au
nuncia a resnlnçao elo mtncw) a qual ser que poz em pratica _no dia 26 do _pas-
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s-aclo> fazendo aquelle effeito que v. cx.a esperava. Já nos meus ultimas o:fficios 
disse a v. ex.a que sua santidade não ficou descontente elo passo adiantado dado 
pelo mencionado mmcio, devendo v . ex.a :ficar na certeza ele que se lh~.? não haviam 
dado instrucções algumas a tal r espeito . O .correio, que eu· annunciei a v. ex. a 

que devia chegar a todo o momento de Vie1ma, não tem cheg·ado. 
Eu reclamei com forÇa a r em essa das creclenciaes por parte cl'esta côrte; por 

ora não tenho podido conseguir o meu intento, apesar ele faz er os argumentos mais 
fortes e obvios . Saíndo7 portanto, descontente, mandei De Rossi á secretaria, para 
que, como cousa sua, dissesse como eu me achava. Este mesmo lembrou que o 
papa devia n 'esta occasião chamar-me. Com effeito, na sexta feira passada se me 
participou da secretaria que sua santidade me r eceberi'a no dia immediato, que 
foi a 28 d'este mez. 

Fui á hora dada, e o cardeal Albani estmra já prornpto para me concluzir, e 
elevo diz er que não póde haver melhor tratamento elo que o que r ecebi ele sua 
santidade, começando por me mandar sentar, cousa que nem aos ministros ple
nipotenciarios se costuma ptaticar, e só aos embaixadores e carcleaes se faz; se
gurou-me a amisacle que tinha a sua magestacle :ficlelissima (não se servindo cl'este 
tratamento) e o ·desejo que tinha ele pocler entrar em relações com o seu governo; 
mostrou ter esperanças ele brevemente poder executar estes desejos, mas nunca 
me fixou urna epocha. 

Eu p erguntei-lhe se sua santidade queria a lgumas provas ela legitimidade com 
que o senhor D . lVIi'guel I tinha subido ao throno, pOTque podia dal-as claríssi
mas ; ao que me respondeu que nada queria entrar n'essa materia, fazendo-me 
ver que só o r egulava, para a sua decisão, a r esolução das potencias ela Europa. 

D epois de uma la.rga conferencia, á qual assistiu o cardeal sem dizer uma só 
palavra, me despedi, pedindo-lhe a sua benção p ara sua magestacle, e até ao fim 
me tratou com max.ima attenção i. 

Roma, 30 ele novembro de 1829. =JJ1m·quez de Lavmclio, Antonio. 

Officio 

{N.0 1 íi1 reservado) 

ru.ma e ox.ma sr.- Limito-me a accusar a r ecepção elos· despachos r eservados 
n. 06 144, 145, 146 e 147, ele que foi portador Francisco ele Saldanha,, visto n ão 
conterem objecto a que eu eleva responder a v. ex."' 

Hoj e v~e jmlta com esta a segunda via elo meu o:fficio reservado n .0 160; mas 
tendo, depois elo dia em que o escrevi, sabido alguma oousa mais, apresso -me em 
o participar a v. ex.a 

Julg.,.-.se com e:ffeito que a Inglaterra recebeu respostas elo Brazil relativas a 
Portuo·al mas l)arece não existirem decisões algumas, corno me disse o conde ele 

b ' !1: • l Appony, a fim ele se faz erem novas propostas ao 1mperac or. 
A proposta que ao imperador , diz em, fizeram as gTancles potencias depois ela 

partida da senhora D . lVIaria ela Gloria foi nos termos seguintes: 
«Que sua magestacle o imperaclor dissesse se pretendia continuar a sustentar 

os direitos de sua filha em Portugal, e n 'este caso como queria sua rnagestacle 
sustentai-os, se estava decidido a fazer uma guerra a Portugal franca e declarada, 
as potelil.cias da Europa guardariam a neutralidade .a mais perfeita, esperando o 
r esultado cl' essa lucta; mas se os meios não fossem estes e sim a continuação ele 
promover a g-t~erra civil em Portugal por meios inclirectos e r evolucionarias, n 'este 
caso as potenc1as não poderiam consentir em tal, e passariam a tratar com o go
verno ele Portugal. 

1 N'mu officio dirigido de P arís pelo marquez d·e Palmella a Ltúz Antonio de Abreu e 
Lima, em. data de 24 ele novembro, diz aquelle diplomata: «Posso dar a v. ex.• a certeza offi 
cial de que os nuncios do papa declaram que sua santidade, como soberano, não r econheceu o 
infante D. Miguel, e es~abelece uma clistinc),ão entre .as fim.cções cspil'ituaes e o ca,racter cliplo
matico do nuncio em L1sboa, asseverando que as suas relações diplomaticas não se acham res
tabelecidas. Emquanto ás grandes potencias não creio que nenhuma d 'ellas tenha por agm·a 
fixado o plano que deverá adaptar, nem que se ache nenhuma cl 'ellas inclinada ao reconheci
mento precipitado do usurpado1· n. 
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Não dou a v. ex. a esta noticia .por positiva, a fim ele não asseverar nada de 
que não tenha cabal conhecimento; entret~nto foi-me communicacla por pessoa de 
credito, e a noticia mesmo· em si tem probabilidade. 

Tenho a participar a v . ex.a que o r epresentante de H amburgo n'esta côrte 
disse ao conde ele Ofl'alia, que o seu governo não r eceberia os refugiado s q1,1e par
tir·am ele Saint-JYiaJo ·e que já em Ostende não fomm recebiclos. Não os c1t1erendo 
ninguem ·é provavel que vão {t: Terceira. 

Deus guarde a v. ex.a P arís, 30 ele novembro ele 1829.-In.mo e ex.1110 sr. 
visconde de Santarem.= Conde ela Ponte. 

Portaria 

Sendo a util classe elos lavrador es aquella sobre quem especia1mente pesE~m 
os males inseparaveis do presente estado da ilha T erceira, não só pela parte do 
publico serviço , que necessariamente clestroe seus meios ele cultivo elas t erras, 
mas ig·ualmente pela fa~ta de exportação e diminuto preço consequente elos pro
duetos ela cultura; desejando b eneficiar qurunto possível esta classe, sem prejuízo 
ela publica. utilidade, e r econhecenclo que a liberdade elo commercio das procluc
ções é o primeiro meio animador de toda a inclustria: hei por bem tornar com- · 
pletamente livre o commercio interno elos grãos cereaes, e, em consequencia, ha
ver por extincta a administração do terreiro publico ele Angra, podendo ele ora 
em diante os lavradores vender os productos nnaes ele toda a especie como, aonde 
e pelos preços que lhes convier, tudo até que sua magestacle se sirva dar ulte
rim·es l)rovidencias. 

Attendendo, porém , á segLuança da sustentação dos habitantes e guarnição 
ela ilha, a exportação de trigos e mais generos cer eaes para fóra d'ella não po
derá ter Jogar sem previa licença minha, a qual me será requerida pela secreta
ria militar, acompanhado o requerimento da informação elo dr. correg·eclor ela co
marca de Angra encarregado elo fornecimento ela guarnição. 

A junta ela fazenda publica e mais auctorielaeles e inelividuos a quem a obser~ 
vancia da presente competir, assim o ·tenham entendido e executem. . 

Palacio ·elo governo em Angra, 2 ele dezembro ele 1829. = C01ule ele Villcb Flor. 

C a rta 

Se:m.hor: - Regressou ha poucos clias a esta capital o marq~1ez de Palmella, o 
qual tem a honra ele beij ar r espeitosamente a mão de vossa .magestacle imperial 
conj unctamente com José Antonio Guerreiro, achando-se ainda temporariamente 
ausente o marqnez ele V alença, ·e es1)erf~mos que a esta hora vossa magestade te
nha ticlo a satisfação ele ver felizmente chegaclas sua mages tade a imp~ratriz e 
a rainha nossa augusta soberana. Não elevemos elissimnlar a vossa ruagestacle o 
extr emo alvor0ço com que esperâmos essa grata noticia, alvoroço que augmenta 
á medida que se approxima o tempo de a r ecebermos, e que vae crescendo a ne
cessidade absoluta das ordens e providencias que vossa magestade não póde dei
xar de acloptar para a sustentação ela causa ela senhora D. Maria II. 

A particla para o Brazil de sua magestade fielelissima n,ão tem até agora pro
eluziel~ todas as consequencias fataes que eram de receiar, porque a victoria ela 
Terceira veiu, como já por varias vezes dis semos a vossa magestacle imperial, · 
suspender a r esolução dos gab~netes. Çomtuclo o reconhecimento pela Hespanh~.J. 
elo usurpa!lor não teria. ain<il.a tido Jogar, se a senhora D. Maria li permanecesse 
na Europa; ~ posto que este reconhecimento não seja ele tanta importancia contra 

. nós, como sen a o das outras. ~randes potenci~s, não deixa, porém, de ser um muito 
mau exemplo, que as clemms poderão segutr, se por desgraça se dese11ganarem 
da expectativa em que as conserva ainda a r esolução annunciacla ele vossa ma
gestaele. 

Consta-nos, por canal ficlecligno, que se acha n'essa côrte um agente hespanhol 
incumbido ele negociar junto a vossa lJ+agestacle no interesse · elo senhor infante 
D. Miguel; vossa magestaclc, como soberano e como. pae, saberá 1'esistir ás in.tr.í-
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gas c triumphar ele todas ~ts clifficuldacles, collocando a sua filha no throno que -
lhe pertence. · 

Até o presente estamos persuadidos que nem Inglaterra, nem França, nem 
outra c1ualquer potencia têem assentado no systema que dev erão seglúr nas suas 
relações com Portu·gal; e temos todo o motivo de pensar que os pr.incipaes gabi
netes quererão concertar entre si a resolução que lhes convem aclop1iar para obra
rem conjlmctamente oü ao menos simultaneamente. 

Conseguimos que todos os obstaéulos que se oppunham á saída elos r efugiados 
ele França para a ilha Tercei·ra fos sem superados, e a estas horas já se acham em 
caminho dois navios que levam trezentas praças ele pret, e em vesperas de par
tirem outras tantas ; alem cl'isso temos procurado enviar quasi tudo o que existi_a 
nos depositas ele officiaes de artilheria e engenheiros, assim . como polvora, artl
lheria e fardamentos, não em quantidade sufficiente para supprir as precisões. 
cl'aquella brava guarnição, mas tanrto quanto tem sido compatível com os recur
sos pecuniarios que nos ficaram, os ·quaes pouco ou nada se augmentaram com o 

' projectaclo emprestimo dos negociantes portuguezes, cujos recursos são bem li
mitados. 

Tomâmos a ousadia de levar ~\, augtlsta presença ele vossa magestacle a sen
tença elo nefando tribunal. conclem nanclo ao cadafalso o marquez de Palmella, o 
conde ele Villa For, e os mais portngueZJes que formaram parte da expedição <iJ.He 
em junho elo anno passado foi ele Inglaterra para o Porto. Todos aquelles CJ..ljos 
nomes têem a honra ele se acharem comprehenclidos n'este clocumento, por certo se 
devem gloriar ele ter n'elle um padrão ela sua fi.cleliclade, e deixam sem receio ao 
juizo elo mundo Ínteiro avaliar quaes sejam n'este caso os culpados, e ele que lado 
se ácha a traição e a violação elo jtlramcnto . 

Deus guwrde a vossa magestacle imperial. Londres, 4 ele dezembro ele 1829.= 
MaTquez de Palmella= José Antonio GumTeÍ1·o. 

Officio 

Ill ."'0 e ex."' 0 sr. - E spero que antes ele v. ex.a r eceber o presente officio já 
tm·á tido a satisfação de ver desembarcar al;ü a sr.a condessa e todos os passa
geiros que foram nos navios Adelina e Jaclc Lantern, os quaes se fizeram ele véla 
ele Gstencle a 26 elo mez passado, e me consta por uma carta que me escreveu 
elo mar D. Antonio ele Mello, se achavam a 28 na altura de Plymouth, havendo 
feito a viagem sem maior incommodo. Queira v. ex.a fazer os meus comprimen
tos e os ele meus collegas á sr. a condessa, e aeceitar as nossas felicitações por 
se acharem, como espero, cumpridos os seus desejos, assim como pela che
gada de trez entos bravos defensores que foram reforçar a heroica guarnição da 
Terce!Í!ra. 

Posto que me parece inutil, sempre repetirei que a bordo elos ditos navios 
embarcaram pouco mais ou menos duzentos e oitenta homens elo regimento n. 0 18, 
varias officiaes elo corpo ele eng·enheiros e ele artilheria, entre estes os majGl!"es 
Bernardo ele s~l., e Serra, ass im como os o:fficiaes de marinha Auffcliener e D. Pe
dro ele Sousa Coutinho. 

Envio agora a v. ex.a este officio l)Ol' duas vin.s, a saber : pelo navio Neptuno, 
que vae a Ostende buscà:r a inda p erto ele trezentos refLlgiaclos, e pelo navio P?·in
cess of Omnge, que eleve saír cl'aqui no decurso ela seguinte semana. Os indivi
duas cl~stinados a embarcar no primeiro são cento sessenta e oito, pela maim: 
parte praças ele pret elos diversos corpos tirados dos depositas de França, e cento 
e vinte elo deposito ela Belgica. Estas praças serão commandaclas durante a via
gem pelo ma:jor Xavier 1 (de caçadores) ; e v. ex. a lhes dará depois da sua che
gada a organisação e o destino que lhe parecerem mais coNvenientes para bem 
do real serviço. D'esta maneira ficam todos os clepositos ele Inglaterra, França e 
Belgica unicamente compostos de officiaes ou paizanos inhabeis para pegar em 
arma,s, por isso que para essa ilha foram encaminhados todos os soldados n'el-

I Este offich11l, um dos mais bravos do exercito, foi depois tenente g-eneral, barão, vis
conde e conde elas Antas. 
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les existentes . O ministro ele sua mages tad e :ficleliss ima na Bdgi.~a escre~erá a 
v. ex .a, enviando-lhe os mappas competentes da gente que embarca agora. 

Pelo navio Princess of O?·wnge tencionâmos enviar cem barris de polvora, ele~ 
peças de ferro de calibre 18, com os pranchões proprios para se lhes fazerem ah1 
os reparos competentes, que não se acharam aqui feitos. Uma caixa com instru
mentos cirm:gicos e barricas ele drog·as meclicinaes vão no navio N eptunQ. Este 
será dirigido pelo capitão I-Iill, e portanto, confio, plenamente no bom desempenho 
da operação. 

Estamos a.ncioSOfi por noticias ele v. ex . a, as quaes nos faltam desde 14 ele ou
tubro . Escuso repetir-lhe que as letras que até ag·ora tem sacado sobre mim t ê em · 
siclo acceitas e serão exactamente pagas . Estou persuadido c1!e que v. ex. a, fazendo 
justiça ás minhas intenções, assim como ao zêlo elos meus collegas, não estranhará 
que lhe não tenham sido feitas r emessas de clinheiro ha tres mezes a esta parte, 
visto que 0s insufficientes meios p ecuniari.os que ficaram á nossa clisposição desde 
a partida de sua magestaele, têem sido pela maior parte absorvidos pelas despe 
zas de fretamento, embarque da gé'nte que se diTige para essa ilha, ~ o r esto :fica 
em r eserva para fazer face ás letras que cl 'ahi se podem es1Jerar 1• 

J{u agora pouco poderão tardar as providencias que sua magestaele o impera
dor do Brazil deve necessariamente dar quando a sua augusta filha chegar ao Rio 
de Janeiro, portadora da noticia ela gloriosa victoria elo dia 11 de agosto, não 
sendo possível imaginar que sua magestacle imperial haj a ele deixar frustrar 
as esperanças de todos os bons portug-uezes, abandonando a causa ela semhora 
D. l\'fa;ria li. Não me cabe, pois, a menor duvida ele que o exemplo e as pruclentes 
disposições ele v. 1 ex.a animarão essa leal guarnição a soffrer com pacicncia e boa 
vontacle as t emporarias privações que n'este intervallo se tornam indispensaveis . 

Consta-me, por noticias ele Lisboa, haver chegado áquelle porto uma parte da 
esquadra que formava o bloqueio ela T erceira , e diz-s e que o resto fôra obrigado 
por um temporal a levantar esse bloqueio. Deus permitta que assim seja para fa
cilitar o accesso d0s navios que para ahi e:x1)eço. 

Refiro-me, quanto a notici as de Portugal, aos jornaes que lhe e~vio; e só me 
CUil!liDre assegurar-lhe, pelo que toca aos governos esh·angeiros, que nenhum d'el
les se propõe por agora a seguir o pessimo exemplo da H espa,nha, r econl1ecend@ 
o. usurpador; e que de certo terá sua magestade imperial tempo mais que suffi
C1ente parru adaptar todas as mecliclrus opportunas para a r estauração do throno ela 
senhora D . Maria II, sem que a Grau-Bretanha e as mais nações obstem aos seus 
esf@rços . As ultimas noticias directas que temos elo Brazil são de 27 .ele ag-osto. 

1 Para se fazer melhor idéa das cli·cmustancias clesfavoraveis dos fundos llberaes veja-se 
a r esposta que o marquez ele PaLnella deu a Christovão Pecb:o ele Moraes Sa:rmento, qua:ndo 
est e. memibro do corpo clipl0m8Jtico solicitou o pagamento ele seus ordenados: «Não pócle .,.,. s.' 
d~vi_clar elo vivo desejo_ que eu teria ele poder occorrer quanto antes á penuri~ de _meios pec~l
m_anos. em que o consLdero, e o mesmo digo ácerca do consul Manuel ClauclLO VIdal, de cuJa 
tnstc situação v. s.• faz um quadro que muito me penalisa i na siü1açào, porém, em que estou 
n'~este momento, devendo occorrer á ilha Terceira, aos emigrados, e não tendo ainda, emquanto 
nao chegarem as r esoluções que se esperam elo Rio de J aneiro, senão uma somma diminuta 
com que possa contar, a qual não é suf:licíente para todas estas applica,ções, não })OSS0 a>bsolu
tame?-te, nem remctter a v. s.a, até ao meiado de outubro, quantia alguma por conta dos seus 
venCimentos e dos elo consul geral, nem auctorisal-o a fazer novos saques sobre esta embaixa
cl~, _po_r ser con~ra o principio que de ora em riÚaute invariavelmente seguirei. N'estes termos o 

· vrv~ss;mo deseJo que tenho de attender á situação de v . s.• me induz a lanç.ar mão elo unico 
arbrtno que r esta, o quSil consiste em mandar paTticipaT.of:licialmente ao seu procm·ador José 
Wauzelle~·, que lhe serão pagas até 0 dia 20 de outubro, por est a embai.,acla, duas mczadas 
para v. s.a e dtla~ para o consul Vic1wl i devendo v. s.• contar com a positiva execução d'esta 
promessa, pode1·ao t alvez valer-se cl'este conhecimento par3: sacar sobre o dito seu con-espon
de~te•>; etc. I~to é_ datado ele Londres em 19 de setembro, e dois dias depois, escrevendo a 
Joao .E edro lVügue1s ele 9a;rvalhG e Br1to, para ficar encarregado de neO'ocios de P01·tuga.l em 
Roma, dnrante a auscnCia elo respectivo embaixador, dizia: "Comtudo c~mo as cri.rcum stancias 

1 f '1 d . . ' . em qt~e se ac ~a a azenc a e sua magest~cle esteJam no m~ior apuro, não só pelas occorren~ws 
que sao notonas, mas t~mbem pelo crescido numero de emigrados, que a>ugmenta todos os chas, 
ca:·ecend~ de su~tentaçao i_ e. pelas enormes desp_e~a~ que é for çoso fa.zer na defensa ela T er
cena., ultlm@ c lll1}JOl'tantlsslmO baluarte ela legltlmidacle, não é possível que se possa elar a 
v. s.• o oxdenado con·espondente ao loga!· ele encll!rregaclo de negocios . V. s ." cont1nuará a re
ceber o que vence agora., sem que por 1sso fique clefi·audado em seu direito ele cobn~r o qne 
acrescer quando· as circnmstancüts o pcrmittircmn. 
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D eus guarde a v. ex. a · Londres, 4 ele dezembro ele 1829.- Ill.mo e ex .01 0 

sr. conde ele Villa Flor.= .Ma?·quez de Palmella. 

O:ffi.cio 

In. mo e ex. mo sr .·- Remetto a v. ex. a um folheto impresso em Lisboa, de que 
me parece mui conveniente que tenha conhecimento, não só para aprov~itar os 
dados que n'elle se encontram, no ca.so de· uma te'ntativa nova de clesembarque 
dos rebeldes, mas tambem para se pôr em guarda contra as traições que possam 
machinar-se, pois é evidente que ainda existem ahi indivicluos perversos que pro
curam por todos os meios fc.worecer os desígnios elo usurpaclor. Os nomes que no 
impresso se acham inclicaclos com iniciaes vão explicados em uma nota que me 
enviaram de Lisboa, e que parece ser verídica. 

Tambem lhe remetto, ainda que não estou certo na sua authenticiclacle, o ex
tracto ele um officio que me deram como escripto pelo visconde ele Santarem ao 
.co nele ela Ponte, o qual, havendo sido interceptado e copiado por alguem ignorante 
da língua portugueza, tem algumas palavras que mal se entendem, mas no todo 
parece indicar a existeJ.ll.cia de uma correspondencia clandestina el'essa ilha, por 
via ele um vice-consul ahi r esidente ou em S. Miguel, e que a commissão é dada 
a um agente ou espião, cujo nome é Villar. 

FiNalmente devo prevenir n 'esta occasião a v. ex. a que passam a essa ilha no 
navio N eptuno dois inclividuos por nome Raphael José Lopes de Andrade e Vitaliano 
Luiz ele Ornellas, a cuja icla não foi possível obstar, sem embargo ele algumas elili
gencias que para isso fizemos. E stes sujeitos declaram ser sua intenção formar ahi 
um estabelecimento commercial para prover a ilha elos generos ele que necessita. 
Existem, todavia, rasões assaz ponderosas para dever ser vigiada com a maior 
attenção a corresponclencia cl'esses indivíduos, cuja r eputação nos depositas não 
parece ser a melhor, e cuja insistencia em passarem ~í 'l'erceira, assim como o ca
racter ela pessoa que os protege e abona, não deixam ele inspirar alguma suspeita. 
V. ex. a não hesüará., pois, em acloptar a respeito d'elles qualquer medida, que jul
g ue conducente á segmança da ilha, logo que tenha o menor inclicio comp1.·ovativo 
das suspeitas a que me r efiro. . 

As cartas de Lisboa faliam em seis soldados elos que haviam siclo' aprisionados 
por . v. ex. a, os quaes fugiram para bordo elas embarcações elo bloqueio. 

. Tornando a fallar nos dois inclivicluos que vão para a Terceira, elevo, para me 
justificar em certo modo ela contraclicção ele que possa ser increpaclo, observar que, 
não me achando auctorisaclo para obstar a que embarcassem em qualquer navio 
d'esta praça, elos que ahi vão buscar frncta, n ão me pareceu que valesse a pena 
negar-llu.es a passag·em no lleptuno. 

Deus gttarcle a v. ex .a Londres, 4 ele dezembro ele. 1829"- Ill.mo e ex.mo sr. 
conde ele Villa For.= MctTquez de Palmellct. 

Officio 

Ill. 010 sr.--Recebi os officios ele v. s .a ele 30 ele novembro e 1 elo corrente, e 
:fico muito esperançado no bom exito ela nossa pretensão a r espeito elos r efugia
dos que estão em França, parecendo-me que só nos r esta a cles~jar a esse r es- · 
peito que os secott1·s alimentaiTes não s~j am muito inferiores ao subsidio que até 
ao presente têem recebido, se nl'to IJoclérem ser exactamente iguaes. Sobre esse 
ponto não deixará v. s.a ele solicitar activamente a benevolencia elo príncipe ele 
Polignac, assim como a intervenção, que tão favora.vel nos tem sido, ele mr. ele 
iSlavigny. · 

Finalmente espeTo que ámanhã sáia d'aqai um navio que vae buscar trezen
tos r efngiaclG s a Osteude, ficando assim limpos todos os deposites ele praças ele 
p ret; e Deus os leve em bem, como é provavel tanto mais que, segundo as ul
timas noticias ele Lisboa, a maior parte das e~1barcações elo bloqueio o elevem 
ter abandonado. 

Por esta occasião r eceberá as cartas elo paq1iete que saíu ele Lisboa a 21, e 



862 

nas quaes unicamente se contém a continuação das desgraças, míseria e tyrannia 
a que Portugal se acha entregue. Ha quem. diga que a senhora D. Carlota se 
achava gravemente doente. 

Do Brazil estamos se1Il noticias, . e J. 'aqui só posso dizer-lhe que, não obstante 
estar a maior parte elas gazetas alliciadas pelo miriisterio, a opinião publica se 
o.;Onserva em g eral favoravel á nossa causu, c assim se desenvolverá no parla
mento. 

Vejo o que v. s .a me diz sobre a publiQação ela obra que o general Sa,Jdanl1a 
t em annunciaclo. Não posso negar, nem desconhecer o mau effeito que tanto em 
Portugt1l como nos paizes estrangeiros ha ele prodnzir uma discussão sobre tão 
desgraçado e melindroso assumpto, como o desfecho ela em preza elo Porto; com
tudo a responsabilidade do escandalo recaiTà sobre quem o. causar, e, pela parte 
que me toca, rlesejo eximir-me completamente d'essa responsabilidade. Não tendo 
eu parte alguma na publicação dos perioclicos portuguczes de Londres, não me 
pertence o ingerir-me em lhes clictar ou insinuar qualquer retractação elo que dis
seram, e muito menos ingerir-me quando se tratasse de r etractar verdades inne
gaveis. Só me cabe, portanto, lamentar a cegueira Ot1 malícia que se occupa, em 
circumstancias tão tristes como as .n0ssas, ele aggravar os nossos 'males. 

Deus guarde a v. s.a Londres , 4 de çl.ezembro de 1829.-111.1110 sr. Nuno Bar
bosa de Figneireclo .= .llíarqtGez de Pctlmella. 

I . 
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~Iemorla cscripta por João :Moniz Côr t.e Real ácerca de successos o;>olit icos nos Açores; llortn.r ia.s da juntn proyisoria de 

Angru. que tê em ü{tima rcl:.tyü.o com o auctor c outro .':i insulu.nos.- O mn.rque z de Paim e lia, rull ncli nclo ao recoll.h c<:i
Inento ele D . 1\figuel pela H espn.ulta. e Estados Uaiclos dn. Am.c.ri.ca, d iz que o golp e sCJ'Üt fatal pa.rn. a ca.usa. da ra.iuJ:m. 
se Iug la.terru., }, rança. e de mai s gra..ndcs potcnci a.s ela Etu·opa. scguissCln uqlLell e exemplo. - Regul a-se n a ilha 'J.'er
ccira. a. clish·ibui çã.o el e subs ídios por cl a.sses.-Iu:form::tç.ões sobre a :::yuCUmLncin. da Hortn..- O conde dê Abcrd.ecn e 
o cluq_tte de Lnvn.I 1julgn.m in.Ui sp e~tsi.tv ei qu e o cltefe do governo ab soluto p.e Porl;u gal co uce da um::t. a.n.uli stia :..trupla, 
por~m Zea l3ermude:r. diverge d testn DIJini1lo.- Protesto dos mnig rn.dos pol'tugnm':es em J.Ied0 contrn a ca.hmmia que 
~h es imputam, de ~e recusarem a. saÜ' do terl'ito rio fra.nce~ COIIl clestrino a Ostencle.-A.lvarü. hat:moni sanclo os conse
lhos de gac1T~L nn.vn.es co nsoante OI? elo exerc ito. - Novo plano organico elos rcg·imentos ele ordenanças ela côl·te. 
Entrevisttt.s de R3iphael da Cruz Gu erre iro, e1n S . Pcters bu_rgo, co1n lorll R eytesb m·y e o conde de Nesselrode; nas ' 
quaes ambos os d iplontn.tas reprovn.m os actos violentos do gove rno u.Usolnbistn..- É suspensa a v enda. das acções da 
(~O ntlHtnltia. geral <lo A lto Douro pertencentes a pessoas senteucin.cll\.s por crime de l'Cbel lião, c u.,i os bens a rulçn.cla à o 
P orto ma.nclára encorporar nos da. corôa.- P euurin. extrema <los libe racs; e speranças de prox imos recursos elo !:tio 
<lc JancLro pam soccon el-os.-Dissoluçã,o elo dc]>osito ele r efu giados em Hcdó. - Car ttt dos memb ros dn rcgencia 
coustitu cioun.l n. D . Pedro, expondo os seus embaraços pec1mia.rios-- O conde da. Ponte n1anda aa-vogru· na Qu.ot-i
clienne n. causa ele que é acerrimo pa rtidario. - Provid enc ias do govCJ·nado~· ela Terceira. para clefeza d 1aquc1le ünpor
tnnte pauto da mona .. rchia. - Noticias diversas ele Paris, Londres e Na.poles expedi das pe los agentes elo absol utis-
1no.-An3ilyse <lo comportamen to do ministedo bdtanni co com emj grncl os ele duas unciona.lidacles em epochas não 
distantes. - R esenha das priltcipaes occorrenc ias no anno <lo 1829 re.l ativ:uuente ao nosso pa,.iz.-Tra.duC I(ÜO de tuu 
ar~igo do Te1nps, referindo-se ao papa Pio Vlli e :l.norma seguida no Vaticano em conjunctmas gr:wes. 

Em data ele 6 de dezembro foi dirigido a D. Miguel um memoriwl com as as
siguaturas de Joaquim de Almeida Tavares elo Canto e J oão 1\foniz Côrte Real, 
offerecendo-lhe « circumstanciaclo cletallie das operações militares JJ que occorreram 
na ilha T erceira por aquella epocha, segundo ali se diz, mas o folheto impresso 
dois annos clep0is apenas menciona os acontecimentos po1iticos desde 22 ele junho 
ele 1828 até meiaclos elo anuo. subsequente, omittinclo a acção ela villa da Praia, 
~mbora faça r eferencia áquelle ' facto. Toda;via, como a na.rrat~va é curiosa e ·es
cripta por individuo que fig·urou muito em taes successos, convem tra.nscrevel-a, 
amplianel? assim as noticias constantes ele diversos officios. . . 

No frontispício elo opusculo lê-se : «Fatalidades elo povo ela ilha Terceira na 
sua política · eontenda contra os r ebeldes ; por João 1\'Ioniz Côrte Real, mutural ela 
auesma ilha. Lisboa, na impressão r egia, 1832. Com licença ela mesa do clesem
bargo do paço)) . Supprimimos a aclvertencia preliminar, memorial e b11eves NO

tas do auctor , que pouco adiantam sob o ponto ele vista historico. 

Th;[emoria 

Deslio·aclo do serviço militar pela minha r econhecida acll~esão á causa ela r ea
leza eu ~e achava na ilha T erceira, minha Fatria, quando no dia 18 ele maio de 
182S o r ealismo, peculiar caracter dos meus patrícios, e sua bem remarcavel 
constancia em tã0 louvaveis sentimentos, clesenvolvendo-s'o n'aquella parte bem 
como em todas as mais da monarchia portugueza, dos perig-osos laços que Íhe ti
nha armado a fatal .r evolução de 1820, e repetido a ele 1826, se manifestou a im-

· l)lllsos elo amor mais decidido para com a al!lgusta pessoa elo senhor D. Migl!lel, 
6 espontaneamente o acclamou unico e legitimo rei absoluto ele Portugal e seus 
clominios . Dia para sempre glorioso aos terceirenses, pelo seu fiel des empenho ele 
t ão sagrado dever, apesar ele ter sido o Üutal preludio ela pesada escravidão, que 
lhes roubou o exercício de sua gostosa obecliencia ao melhor ele todos os go
vernos . · 

Quaes sejam os males que de uma r evolução sempre se seguem , o sangue e 
os sacrifícios todo o mundo os suppõe; qnaes sejam, porém, os sacrificios, .as per
seguições, os roubos, os incendios, as mortes, e fi11alrnente a clevastação, que 
~sta, de que trato, tem causaclo aos desgraçados habitantes cl'aquella.m alfacla~a 
Ilha, isto tudo é o que eu supponho que fóra cl'ella se íg·nora; e esta Ignorwnc1a, 
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filha certamente ela escassez do. que sobre este consicleravel objecto se tem cscri.
pto, é o principal motivo que me obrigou, como testemunha ocular, e participant.e 
da mesma sorte de seus revezes ·e encontros, a tomar sobre meus enfermos e des
fallecidos hombros o presente trabalho, que nem no tanto ou· quanto elle me seja 
glorias~, deixará de s.er um r econhecido tributo justamente pago á imparcial jus
tiça. Com esta mesma imparcialidade deploro a dura precisfto de personali.sar al
guns st"0 eitos, de quem muito mais estimaria ter motivos para louvar suas acções, 
elo que para as censurar; e como não possuo o apreciavel dom da infallibiliclade, 
se me enganar n 'esta parte, os meus jui:ws, os meus erros serão filhos elo meu 
entendimento, não da minha vontade: meu maior empenho é pela. pureza ela ver
dade, que, em clescreclito da minha patria, tanto se tem pretendido occultar. ' 

Dias de algum prazer foram no emtanto os que decorreram desde o mencio
nado da nossa gloriosa acclamaçã.o até 22 de junho imm.ecliato. Disse de algnm 1 
não de todo o prazer, porque desde logo muito bem se descobriu a opposiçl'Lo 
com que os r ebeldes simultaneamente começaram a contra·vir nossas idéas, ma
chinanclo solapaclamente, emquanto a totalidade da população , absorvida na lison
j eira icléar de ter patenteado o fundo de seus leacs cm·ações, se entregava a de
monstrações publicas de r egos\jo, sem duvida não menos expressivas que as mais · 
solemnes. de qualquer parte el' es te r eino por tão plausível motivo: demonstrações 
sem a mais leve misttu·a ele espirito de provocação ou clesobecliencia ás auctori
clades constituídas, digam em contrario o que quizerem nossos inimigos, que ele 
nossa canclura ·e iustiça tiraram aleivosamente os falsos motivos ele aguçarem ~s 
seus traidores punhaes, com que nos foram traspassanclo. 

A]Jproxim~"tclo o fata~ dia 2:J de jtmho, era então bem conhecida por symptomas 
nada equívocos a explosão que ameaçava todo aquelle infeliz povo, que, abando
nado elas principaes auctoridades, entregue a si mesmo, não tenclo a qnem recor
rer, tão pouco atinava com o remeelio a tanto mal. Via-se o descaramento com 
que o capitão de milícias e o maior proprietario elos Açores, Theotonio de Ornel
bs Bruges Avila, Pedro .Homem da Costa e Noronha, Manuel .Homem ela Gosta 
e Noronha, irmão elo segundo, e ambos primos elo primeiro; lYianuel Joaquim No
gueira" advogado, e outros mais faziam os seus clubs no q m11rtel elo capitão ele 
artilheria Luiz lVIa.nuel de Moraes Rego, amilde concorriam va.rios sã.rgentos ele 
caçacl,ores do 5 .0 batalhão, a quem tarnbem se tratava de clispor .para a revolta. 
Notava-se que o capitão general el'aquellas ilhas, apenas com a r emoção elo dito 
Moraes para a villa ela Praia, 5 leguas clistante ela capital, tinha pretendido obstar 
a tão perigosas reuniões, ficando impunes todos os mais cumplices, que a sea 
salvo progrediam pelo mesmo caminho da rebellião . Não se ignorava que o mesmo 
general sab ia das faDas sediciosas qu e o capitão ele caçadores elo 5.0

1 .Jo~é Quin
tino Dias, dirigiu á sua companhia contra ,a legitimidade do senhor D. lVIiguel; 
e que fazendo-lhe eu advertir por Antonio Furuce Tavares, seu íntimo au1igo, a 
urgente necessidade de punir com prompticlão este traidor inúme, para evitàr as 
funestas consequenci~:~,s ele tão perigosos arrazoados, elle permanecia impune e 
sem se~:· ~o menos a:eprehendiclo . Recorchva-se que os principaes delegados elo po
der r eal tinham siclo manclados para ali pelo conde ele S ubserra, homem reco
nhecidamente hberal; que por isto mesmo elles tinham desde logo clesmereciclo e 
successivamente a.ggravaclo coRtra si a opinião publica p.elos procedimentos com 
qae, desde a sua cheg~da áquella Hha, n&o h:wiam feito mais elo que aplanar a 
estrada por oml e um dta deviam marchar em grande fr ente as fileiras revolucio
nm·ias, dispersando até co~ extermínios o batalhão ~le linha ela capital, que 
n'aquella parte da monarch~a era o sustentaculo e apo10 ela clio·nidacle r eal · di
minuindo notavelmente os r egin1entos de miliciaH 1 que estavam"' engrossaclos ' po~· 
s?lclaclos n~o ~eno_s affect?s á realeza e ade~traclo~ na disciplina, por terem sor
Vlcl.o ~::a prnne ~ra hnh~; v1am-se alguns offiCLaes cl estes corpos destitui dos ela sua 
auctonclacle e mfluencm pelo mau tratamento que soffriam ; e, finalmente , foi cles
engana~o todo. aquelle .malfa:~acl0 povo_ sobre a sua infeliz sorte, quando viu que 
pessoas ela mawr cons1cleraçao e respeito, levando :;'t. presença c1a:s auctoridades as 
mais attencliveis reclamações pela segurança geral d'aquel la ilha, tão horrivel 
mente ameaçada pela manutenção do solemne jmamento ele fidelidade e obeclien-
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cia, que os seus habitantes, tL mm1éira de todos os ma-is portugnezes, tinhmu li
vremente presta-dó ao nosso legitimo monarcha o senhor D . Miguel I, ellas nada. 
pocleram conseguir mais que frivolas respostas, infalliveis anmmcios de. sua inevi-
tavel rnina. · 

Verdade é ql.1e a m"Llltidão immensa elos leaes, comparada na mente dos con
spiradores com o seu pequeno numero, ele algt1ma sorte os fazia desmaiar e con
.fLmclir; mas bem depressa lhes deu todo o alento a manifesta apathia elas mes
mas a,uctor.iclacles, que astuciosamente se t.inham collocaclo entre as duas oppostas 
causas, n11o cl~ndo a seus agentes nem castigo, nem favor : criminosa inacção, ela 
qual os conspn·antes, conhecendo a vantageJ.u, nilo ·perderam tempo em fazer eles
pedir o primeiro raio ela imminentc tempestade que haviam condensado. Um grupo 
ele solclados de ca.çadores elo 5.9; amo·tinaclos, sem obeeliencia nem respeito aos 
?fficiaes, que julgavam fieis ao senhor D . .Miguel, ap})ar eceu na manhã de 21 ele 
Junho e levantou o grito da r evolta. Então foi que se pretendeu dar algtllliaS pro
videncias; mas que proviclencias? Expediu-se pelas duas horas ela tarde o major 
de milícias Antonio .Moniz para a villa da Praia, com ordem ele reunir e trazer o 
seu batalhão, que ali tem a sua praça e se rami:fic'a a distancia de 6 legua.s: 
mandaram-se reunir ::'t noite na extremidade ela cidacle alguns milicianos, po- . 
rém sem officiaes que os comTnancla.ssem; :fizeram-se juntar alg"Llllias ordenanças 
nos mesmos sítios, mas a todos faltava polvora e não tinham pederneiras. 

Mais audazes, por verem estes irrisorios meios ele atacar nm inimigo j á eles
coberto, estes ridículos obstaculos aos seus progressos, os r ebeldes, senhores de 
toda a artilheria, armazcns militares e elo castello, prendendo o governador 
d'aquella fortaleza, o capitão de fragata Theophilo Rogerio de Almeida, e bem 
assim os dignos capitães elo mesmo 5. 0 ele caçadores, Francisco ele Paula ela Cu
nha, Patrício José Abranches, e o tenente do dito 5 .0

1 José Manuel ele Paiva e 
Carvalho, os quaes por maneira alguma poderam fazer in:fieis ao seu dever, ali 
se r evohwionaram todos n'essa mesma noite elo dia 21, pelas dez horas. 

Antes d'esta segunda exp losão, que se não sentiu na cidade senão na manhã 
seguinte, eu me tinha occupaclo em todo esse dia em observar os resultados ela 
primeira, e informar-me amiucladamente elos successos decorridos; e como todos 
me inclicassem o total desenvolvimento ela revolta, S"em hesitar me apresentei ao 
general, manifestando-lhe isto mesmo e offe·recemlo-me sem reserva ao serviço e . 
dcfeza ela causa, que via em 'tanto perigo. Minha o:fferta foi acceita, e fui. incum
bido ele chamar ás arm.a:s o povo da Terra Chã e suas immecliações ; c pelas dez ho
ras ela. noite recebi 01·clem elo general, pelo seu ajudante ele ordens Coelho, para 
commanclar o dito povo e as milícias reunidas, sendo par'a lamentar o pequeno 
numero de homens r eunidos em estado ele combater, e os mui poucos officiaes 
que appareceram para os commanclar. N'este passo, que vou descrevendo, seria 
bem reprehensi vel o meu silencio, se eu omittisse o meu testemunho presencial 
dos extraordinarios esforÇOS e relevantes ·serviços dos COl'OUeÍS ~udantes ele Ol'

clens elo genera1, Antonio Izieloro ele Moraes Ancora e Man.uel José Coelho Bor
~·es, que n'esta occasião tanto e tão inutilmente se empenharam em frustrar ·os 
Iutemtos dos rebeldes . 
. Pelas duas horas da manhã seguinte o general, sem attencler a mais futuros, 
Julgando que nada mais havia que temer, contentou-se ele mandar reforçar a sua 
gLlarcla com alguns milicianos, e fez dispersar e r ecolher ás suas casas todos os 
lll&is e as ordenanças, ela qual dispersão, informados os rebeldes, promptamente 
se aproveitaram, para atacarem a mesma guarda elo general com um corpo com
l:U,o'l.ndaclo pelo tenente Francisco Eleuterio Lobão, que, depois ele um tiroteio, 
em que houve mu m0rto e alglms feridos, foi repellido pelo tenente lgnacio Pi
nheiro, commanclante ela dita guarda, e que, inabalavel no seu posto, se fez di
gno elo maior elogio, pela sua coragem e valor. 

Depois de amanhecer, os traidores Ornellas, Quintino e outros, com um grosso 
destacamento, in.v.acliram a cidade ; desarmaram a o·uarcla que de noite lhes tinha 
l'esistido; e~.torqniram elo general ordem para fazer~ o m!=Jsmo ás milícias; e, pren
c~endo o mesmo general, passaram á.s casas ela camara, rodeados dos seus satcl
htes, formaram um novo governo com o titul~ ele interino, elo qual se constituíram 
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membros os traidores José Rodrigues de Almeicla,, coronel Üe engenLeria i .João 
José da Ctmha Feuaz, .conego; e José Jacinto Valente Farinbo, juiz de fóra; 
nomeando para secretario o advogado J\1:anuel Joaquim Nogueira, e para gover
nador das armas o major Joaquim ele Freitas Aragão ; inutilisando com o maior 
escanclalo o solemne auto ele a.cclamação feit.:1. ao senhor D . Miguel I ; demíttimlo 
dos empregos os indivíduos que lhe eram fieis; fazendo degradar para fóra da 
ilha uma parte da nobreza e empreg~dos militares que persistiam em seus leaes 
sentimentos; e, consummada a r ebelhão, seus auctores e aclherentes pa.ssaram a 
exercer sobre o innocente, pacifico e indefezo povo as suas crueis vinganças, fa
zendo que um t iro de E}spingarda, dado ás dez horas do dia em certo bairro da 
ciclade, fosse o signa1 ela matança publica, já ordenada ao destacamento rebelde 
que se achava j unto ás casas da camara, e que promptamente começou com a 
maior deshumanidade a fnz ilar ·O povo, cuja carnagem seria es1nmtosa, se o mes
mo povo não tivesse aba.nclonaclo as praças e ruas ela cidade, nas quaes só appa
reciam os propri.os auctores de tantos males : crueldade esta, que bem se conhe
ceu ser um premeditado estrata,gem;;t ele teJTor pela falta ele motivos de reacção, 
pois nenhmna encontraram, nem mesmo ela parte cl'aqL1elle batalhão da villa da 
Praia, porque o seu cli.gno commandante, major Moniz, apesar ele toda a sua actí
vidade e bons desejos, apenas pôde apparecer j<í. tarde com uma pequena parte 
do dito batalhão no Alto de S . Bento, immechação da cidade, ele onde n~io passou, 
ficando espectador ela sua desgraça; bem como o illustre patrício e sempre :fiel 
realista Manuel Thomaz ele Bettencourt, que ao mesmo tempo ali cheg~u com al
gt'l.rnas ordenanças, que pôde ajuntar nos contornos ele sua resiclencia em Porto 
Martim. 

Tomadas internamente estas medidas, passou o governo rebelde a fazer-se 
recoillhecer nas outi·as ilhas pelos seus governadores e atlCtoriclacles, exigindo ao 
mesmo tempo que lhe fossem promptamente remetticlos todos os dinheiros publí
cos e os dois destacamentos do 5 .0 de caçadores, que se achavam nas ilhas de 
S . Miguel e elo Faial ; e do favoravel acolhimento que encontraram n'estas aucto
ríclades, elles tiraram o duplicado proveito ele augmentarem a sua influencia mo· 
ral n<?s animos dos amotinados e as suas forças physicas pela recepção elos dois 
destacamentos . Desnecessario é fallar aqui elo governador da ilha elo Faial, Diogo 
Thomaz, porque a sua tnoíção estú manifestamente demonstrada até com a sua 
mesma deserção. Mas o tenente coronel J osé Teixeira Homem ele Breclerode, go
vernador então ela ilha de S. Miguel, tem bem grmicle r esponsabilidade pornão pôr 
em acção nenhum unico elos muitos meios e recmsos que tinha à sua disposição, 
como governador ele uma ilha cuj a população excede a sessenta mil almas, para 
obstar á saída elos caçaclm:es destacados em Ponta Delgada : clle não combateu, 
não foi vencido ; seus subclitos não lhe illegaram a obecliencia; snas desculpas, 
portanto, não podem 1nerecer attenção alguma, ainda mais, quando são bem noto
rias as circumstancias com que n'esta occasi.ão aggravou sua conclucta. 

Os r ebeldes qtle tinham dado impulso á sua revolução, combinados com os· 
traidores da ciclacle do Porto e ill1a da Madeira, noticiosos da quéda de uma e 
outra, de tal sorte se julgaram perdidos e isolados, que, cheios ele terr~r e con-· 
:fus~GJ, qnizeram em um dia abandonar a ilha, como o teriam fe_ito, se não fosseru 
detidos por uma falla sediciosa que lhes fez o tra~dor Nogueira. Era.n'esta occasião 
facílimo de os sujeitar, que qualquer pequena força, que ali fosse enviada seria 
b~astan~e para completamente serem derrotados. ~ lisonjeira icléa ele que u~ lance 
tao fehz era ch~gaclo, _se nos apr~sentou; mas nao para o gosarmos, sim para o 
petrdermos . O VIce-almirante Hennque ela Fonseca Sousa Prego apparece defronte 
ele Angra; entra em corr~spondencia com os rebeldes; recusam estes recebei-o 
com :: auctoriclade ele . capitã~ general, em que ía investido por el-rei 0 senh~1· 
D. M1guel; e sem prat1car ma1s algum esforço para lhes rebater sua obstinada trai
ção, ausenta-se, deixando-nos em uma clolorosa eXI)ectativa, e franqueanclo aos 

. - ' t1:aidores as suas commumcaçoes com os seus ~gentes nos outros paizes i comro:l-
mcações que, a serem cortadas por um hloqucw, que o dito vice-almirante podu:t 
e devia desde logo começar e não CQncluir emquanto não recebesse novas ordens 
de sua magestade em re.sposta á participaçao1 qne fez ao mesmo senhor, do que 



867 

' 
tinha encontrado n'aquella ilha., seguir-se-íamos importantíssimos effeitos ele obstar 
ás aleutaclas esperanças e soccorros que pouco clepois re.ceberam pela fragata bra
zileira Izabel . Mas é assim que do pouco interesse que tomam algumas auctori
dacles pelo bem do serviço, r esultam os progressos elo mal', que a sua activiclacle 
e vigilancia poderiam atalhar. · 

Pelo visconcle de Itabayana e pelo tTaiclor Palmella, monstro enorme, infame 
origem de tão irreparaveis desgraças, tinha sido mandada ele Londres a dita fra
gata I zabel para a ilha da Macleira com armamentos e provisões para os r ebeldes 
d'~tquella ilha; e no caso ele chegar ali j á tarde, como chegou, navegasse para- a 
Terceira a entregar os mesmos presentes, assim como os aventureiros Cabreiras 
e alguns mais, que deviám engrossal· o numeTo e alentar o animo elos seus cal
legas . a apparição cl'este navio protector elos rebeldes, mas por elles não espe
rado, pondo-os em agitação ele maior susto, por se persuadirem ser pertencente 
á esquadra que em nosso au.'{ilio era mandada, por alg uns momentos :fingiu aos 
r ealistas um tão agraclavel hol·isontE) na mesma p er suasão, qu.e a1Jesar elo amea
çaclor aspecto que tomaram os r ebeldes, pondo-se em armas, viu-se em poucas 
horas despovoada a cidade, pela avidez com que todos os habitantes queriam ve
rificar, o que parecia, climinuiclas as :fileiras r evolucionarias por muitos de seus 
soldados incligenas, que procuravam unir-se-nos e que nós acolhíamos satisfacto
riamente, bem que cl 'elles nos não poclessemos utilisar no mesmo ins tante por 
virem todos sem armas ; e tal era o impulso que o terror e o desejo de servir a 
melhor causa tinham dado a estas deserções, que, para as evita,r, não eram bas
tantes os maiores esforços dos commanda-ntes .· 

Reconhecido, emfim, o objecto que ali tinha conduzido aquella embarcação, e 
r ecebidos os soccorros que ella levava ; com estes e com as promessas de serem 
brevemente engrossados pelos profugos elo Porto, e assistidos ele clinhei1~0 e de 
tudo o mais necessario para sustentar a sua revolução, e ele ser destinada aquella 
malfadada ilha para r eceptáculo ele todos os mal-vados, os rebeldes se encheram 
de tão iE.solente orgulho, que desde logo, sem receio ela geral indignação, come
çaram a fazer mais extensivas as suas perseguições, pretextando-as com a deser
ção ela tropa e ausencia elo povo. Qualquer coração, que não fo sse o ele um trai
dor, não poderia ser tranquillo espectador de tanta crueldade ; e o meu, aonde o 
sentimento Çle humanidade era lígaclo com outros sentimentos ele igual valor, tão 
110l.'l'Ol'isaclo ele taes pl•ocecleres , como :firmemente esperançado em que tambem o 
nosso amabilíss imo monarcha nos enviaria seus poderosos auxílios, bem long·e de 
se aterrar e esmor ecer, cuidava em descobrir todos os meios ele aproveitar a boa 
disposição do espírito publico e a favoravel opinião que lhe merecia; e ambicio
nando dar ao senhor D. Miguel, aos :meus patrícios e ao mundo todo um teste
munho mais decidido da minha :fidelidade e patriotismo, concebi Ç> difficnltoso 
projecto ele armar os corpos ele milícias ela ilha, par a oppor um obstactuo a tan
tos males ; pois ainda que esta medida em pratica não tivesse o suspirado effeito 
ele acabar ele todo a revolução, ao menos tel-o··Ía ele franqu ear á esquadra r ealista 
o seu clesembal'que em qualque1· porto . E ste plano era concebido r elativamente á 
nossa situação, e com alguma analogia á força elos rebeldes e snpel'Íoridacle á sua 
posição, pois não exceclenclo ella n'este tempo a quatrocentas bayonetas, com pre
eisão ele guarnecer grande extensão ele paiz, era bem provavel que seiscentos ho-· 
mens bem armados, surprehenclenclo-lhes em quarenta e oito horas a maior parte 
elos seus destacamentos, constrangessem o resto a encerra:r-se no castello ele S. João 
Baptista, onde com outros meios os pocleriamos obrigar a renderem-se-nos. 

~a persuasão ele que este meu intento era bem formaclo e teria o premeditado 
effe1to , logo que nos fossem ministradas as armas e munições, ele qqe oareciamos 
para a sua execução, eu me intelligenciei com o meu patrício J oa,quim de Almeida 
Tavares elo Canto, cujo affecto á causa ela r ealeza e genm·osos sentimentos, por 
:muitas vezes publica e particularm~nte ostentaclos por acções espontaneas que 
P~.'aticava, não me eram então já nada equívocos. Este digno terceirense não ~ e
~ntou um momento em tomar o mais activo interesse :ç.a execução "do meu proJe
cto ; e assim, ele commum accordo e á nossa propria custa, com~rámos . 1.:m p~
queno barco; e illudinclo, com incrivel trabalho -e algum despend10, a V1gdanc1a 
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dos rebeldes, ·partiu n' elle do porto ele S. Matheus para o F aial Carlos Jorge dú, 
Silva, official maior ela secretaria elo governo, offerecido e encarregado volunta
Tiamentc ele dois officios meus, mn primeirn.mcnte para o governador d'aqlJella 
ilha Antonio Izicloro ele Moraes Ancora, e outro para o da ilha ele S. Miguel, 
n. P edro José ele Lancastre, no caso de inutilidade do primeiro; nos quaes officio s, 

' expondo nossos leae·s sentimentos e ardentes desejos, pedia, em nome ele el-rei 
nosso senhor e elos seus fieis vassallos ela T erceira, o soccorro ele seiscentas ar
mas, cent<.:l e vinte mil cartuchos e oitocentas pederneiras, c bem assim que acom
panhassem tudo isto os officiaes e mais praças desterradas n'aq·uella ilha e nas 
outras ilhaf.l }JOr affectos ao senhor D . Miguel, cujo maior numero existia no Faial. 
Para cooperar, como expositor da extensão elo r ealismo da nossa ilha e ele outras 
uteis particularidael es , não se pôde dispensar a si mesmo o dito Almeida de acom
panhar Silva na sua commissão. 

Emquanto nossas supplicas e esperanças navegavam sem os nossos inimigos 
saber em, o meu zêlo e o meu soffrimento nã9 estavam ociosos na T erceira. Pre
sentidos ele minha incansavel viogilancia e ele Almeida, os radicaes, j á, pela cleser-. 
ção de seus soldados, j á pelo excessivo impulso ele valor, com que o mesmo Al
meida, n'aquelles momentos de persuasão ele que a fragq.ta Izabel vinha em ·nosso 
auxilio, se tinha clesmascarac~o, desafiando com estes desertores os que os vinham 
perseguir, commanclaclos pelo traidor 'l'heotonio ele Ornellas, que cobarelemente 
r ecusou bater-se; já por outros indícios que colhiam, seu oelio implacavel se esfor
çava em diligencias de extinguir-nos, não poupanelo para este fim alliciações as
tutas , não omittinclo as maior es pe'l.'seguições, nem deixando ele enviar fortes des
tacamentos para nos apprehenclerem; porém tudo inutilmente para amortecer por 
um momento a chamma que nos devorava ; alem ele que o povo, bem longe ele 
nos clem:mciar, nos acoutava com demonstrações berq. expressivas ela iclenticlacle 
dos seus e nossos desejos; comtudo, a desconfiança elos r ebeldes não lhes era in
fiel: desde o principio ela r evolução alguns soldados elo batalhão ele artil~eria, e 
mesmo do 5 . 0 ele caçaclores, abandonando a facção traidora, tinham procuraclo o 
nosso acolhimento. Almeida, asylando a muitos d'estes, os mantinha á sua custa 
em uma mata nas immecliações ·elo Porto Santo; e ainda que n' essa epocha não 
tivessemos concebido algum plano a -respeito ela nova o~·dem de cousas , cada um 
ele nós confiava firmemente em que a fortlma elepararia favoravel occasião· ele nos 
podermos mutuamente empenhar contra os revoltados, lembrando-nos até qne 
aquelle batalhão 5.0

, depois. cle }Jassar o primeiro impulso ela sua allucinação, co
nheceria a enormidade elo clelicto a que se tinha deixado arrastar, e cedo se ar
r ependeria elo seu erro e se iria clissolvençlo, se encontrasse algum apoio . Com 
estas vistas cliligenciavamos aquellas clefler ções por todos os meios ele cloeiliclad'e 
e persuasão, faz endo espalhar proclamações nos seus proprios alojamentos, abra
çanclo com toda a affa.biliclacle os que para nós emigravam; e, quanelo Almeida 
saíu para o Faia!, eu os fiz r emover pam uma quinta do tenente ele milícias Eus
t~q.uio Francisco de Andrade, e pondo-se-lhes por commandante o capitão ele mi-
1ietas Matheus Pamplona Machaclo Côrte Heal, os entretínhamos na factura ele 
algum cartuchame, para o que tinha comprado alguma polvora e chumbo . 

Ainda aqui não paravam nossas diligencias. P reveninclo quanto nos era pos
sível qualquer inopinada n egativa ou aclversa casualidade; que transtornasse as 
nossas esperança.s no Faial e S. Miguel, tentámos obter elos nossos proprios iní
mi&'os ?s nece~sarios meios ele lhos faz er a guen:a. E sta empreza era um pouco 
ma1s d1fficultosa; mas as oppressões que nos faztam os r ebeldes eram tão vio
lentas e pesav:a.m tanto na nossa consi~leração seus ~Lbominaveis e futuros planos . 
a nosso r~speito, que nos era necessariO arrostar os grandes perigos, para evitar 
<mtros rumores . . 

. Alliciados alguns officiaes infe~·iores e . soldados elo 5. 0 de caçadores para nos 
facilitarem o armamento, ele que tmham s1clo clespojaclas as milícias, e que estava 

. guardado em um elos a.rmazens elo castello ele S . João Baptista, assent{Lmos no 
seguinte: Far-se-íam duas . chaves para as duas fechachtras ela ·porta elo dito ar
mazem, cuja situação no baluarte ele Santa Catharina, ,proximo ao mar e um pouco 
remoto elo alojamento dos soldados, tambem nos era , favoravel. Conseguida que 
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fosse a abertura ela }JOl'ta pelas clitns chaves, uns poucos de inclivicluos, ali intro· 
duziclos a horas proprias, arranjariam as armas em feixes ele facil conclucção, e 
concluído este necessario trabalho, a guarda elo calabouço, que é no mesmo ba
luarte, seria composta, em determinado dia, ele gente ela nossa ·confiança . 

A muralha c1'este baluarte ele Santa Catha.rina, que está ele frente para o mar, 
tem a sua base sobre uma rocha, que dá caminho para o porto elo Fanal, o qual 
tambem se communica com o bairro de S. Pedro, que termina em o portão cl'este 
nome ; e na noite d 'esse dia, em que a guarda elo calabouço fosse ela nossa esco
lha, os indivíduos da mesma guarda, com outros mais, nos lançariam pela dita 
muralha ·as armas enfeixaclas, que levadas ás costas até fóra elo tal portão, cl 'aqtú 
seriam conduzidas em carros e outros transportes para sitio escolhido, onde tra
t~riamos ele as distribuir . Quando tudo estava assim disposto e que as nossas me
didas tão bem ajustadas pareciam n~~o falha.r, um individuo, a cujo cargo estavam 
as chaves elo armazem, por um descuido que commetteu, fez com que estas cha
ves fossem denunciadas ; e passando ás mãos elos r ebeldes, vendo o logar em que 
ellas serviam, se transtornou um plano, em que tanto nos t inhamos empenhado, 
·ficando outra vez penclente a nossa liberclade ele vontades alheias, que bem mos
traram não se intemssar mtúto pelas nossas cousas . 

Finalmente, na madrugada elo clia 30 ele setembro cl~ 1828 apor tou ao porto 
elos Biscoutos, vindo elo Faial, o nosso Almeida com o r esu-ltado que cl'ali pôde 
colher das minhas r equisições e suas p essoaes diligencias, a saber : duzentas e 
cinco·enta ar:p1as (arruinaclas e de vau:iaclo aclarme), seis mil cartuchos, cinco mil 
balas, algumas pederneiras, nenhum dos militares desterrados ; mas com a a:ffh·
mativ.a ele que Silva brevemente chegaria com o resto que faltava, o qual tinha 
ido r equisitar a S. Miguel co;m o meu mencionaclo o:fficio e cqm uma recommen
dação do governador do' Faial ao d 'aquella ilha, para completar o dito resto. P01· 
infelicidade nossa o governaclcn· do Faial, 1\IIm·aes, . a quem não negar emos o dis
tinc;,to zêlo com que se tem portado nÇ> serviço ele sua magestacle, com muitíssima 
especialidade n 'aquella ilha, r eceioso ela multidão ele liberaes que ali havia, não 
se atreveu a desfazer-se ele todas as armas qi1e lhe pedia; erro que nos foi bem 
fatal, e que com os mais que se commetteram na prestação elo soccorro, foi bas
tante para concorrer em grande })arte pma o aborto elo nosso plano e se perder 
uma tao preciosa opportuniclacle ele salvar os tereeirenses . A v:igilancia a~tiva elos 
rebeldes restringia o successo a uma só r ecepção ela totalidade d'aquelles soccor~ 
ros, e em bom estado, ainda que estes se demorassem um pouco mais. Se assim 
fo sse, nada importaria que um certo Bastos, illuclinclo a judiciosa cautela de Al
meida, que pediu aos governadores elo Faial e de S. Jorge que a ninguem con
cedessem passaporte para fóra cl'aquella ilha emquanto não decorresse o preoiso 
tempo para r ecebermos de S. lVIig·uel as munições que nos faltavam, viesse fazer 
a nossos inimigos a denuncia que lhes fez . 

Á vista ele t ão insignificantes meios ele pôrmos em pratica o nosso plano, nós 
vacillámos sobre o particlo que devíamos tomar em tão .criticas circumstancli.as, e 
não havia tempo a perder. Os r ebelcles, informados por seus espias elo clesembar- . 
que do armamento, distando pouco ele nós, não deviam tarcla.r em nos acommet
ter; e não r estava a fazer mais elo que, ou abamlonar o armamento por pouco e 
incapaz, ou, fazendo algum esforço, combater par a ganhar tempo. Esta ultima 
foi a genvl e minha opinião; e seja-me licito dizer que não era por estimulo de 
gloria, ambição ele honra, clesejo ele distincção, nem algum outro interesse p es
soal, mas sim a prosperidade elo bem publico debaixo elo paternal governo do se
nhor D. Miguel I, o unico motivo de todos os meus trabalhos, fadigas e soffri
ment~s . N'esta cleliberação, correnclo ás povoações vizinhas, conseguimos ar:mar 
uns oitenta homens com as ·armas que estavam em melhor estado ele ser'Vlr, e 
com elles acampar ante.s ela noite elo dito dia 30 de set embro na ribeira da L apa, 
entre as povoações elos Altares e Biscoutos sobre a estrada real que as commu
nica. Os importantes e efficazes auxílios q~le n'esta occasião recebemos elo capi
tão ele milicifLs João Moniz de Sú Barreto, pela sua coadjuvação n~ ~e.semb.arque 
elo armamento, pela sua r eputação entre aquelles povos, pela sua dlligenma e2n 
reunir · alguns soldados, e pela sua off~rta ele carne e pão para os mesmos, nao 
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elevem ficar sem o digno elogio, principalmente por terem sido preludícis do sen 
decicliclo valor nas acções elos dias 1 e ·4 ele outubro, e elo efficaz desvelo com t(Ue 
continuou a se empregar no serviço ele sua. magestacle; r asões estas, pelas quaes 
os r ebeldes lhe fizeram consicleraveis damnos nos seus bens e pozeram em preço 
a sua vida . 

Pouco antes ele amanhecer o dia 1. 0 ele outubro, fomos avisado s que um des
tacamento elo 5. 0 ele caçac19xes, introduzindo-se a essa mesma hora no logar elos 
Biscoutos, diligenciava apoderar-se elo nosso armamento; e, apesar ele estarmos 
pouco certos no seu verdadeiro numero, nos decidimos a atacai-o; e marchando 
contra elle, log·o cp.1e amanheceu, o fomos encontrar no meio d 'aquella povoação. 
Travou-se a peleja, .e, duas horas depois ele um vivo fogo, esgotados todo::; os meios 
ele nos r esistir, caíu em nossas mãos, deixando no campo um o:fficial inferior e 
dois soldaclos gravemente feridos .. Ao mesmo tempo outro corpo do dito 5. 0 ele 
caçadores , commanc1aclo pelo alferes Guedes, marchando sobre nós pela estrada 
·elos Altares, atacou a nossa r etaguarda; porém o t enente Eustaquio, que tinha fi
cado no campo com alguns soldados, opponclo-se com denodo aQ movimento cl'este 
corpo, não só o susteve, mas o fez r etirar, até que nós, desembaraçados já do 
primeiro encontro, caíndo rapidamente sobre elle, ferindo um soldado, a todos 
os mais fizemos prisioneiros, sem e:s.ceptuar o seu commandante, que, V(tlenclo-se 
ela ligeireza do seu cavallo, se pretenclia escapar, o que não pôde, caínclo, a final 
nas mãos ele Almeida, que o perseguiu por espaço ele mais de 2 legnas. As cinco 
horas da tarde um terceiro destacamento do mesmo rebelde batalhão, que ela ci
dade marchava para reforçar os dois primeiros, tendo entrado nos Biscoutos, e 
sendo informado do desastre acontecido aos seus camaradas, se poz em fuga, dan
do-nos apenas tempo para lhe fazermos algLms tiros, conseguiu escapar atravez 
elos matos, aonde fuzilou um paizano que encontritra. 

A noticia elos nossos successos, espalhada com exageração entre o povo, pro
cluzi~l um tal estimulo, que lhe não deu lagar a r eflexões . Cada um, supponclo ser 
chegado o appeteciclo momento de esmagar· os seus tyrannos, abandonando a sua 
cas::t e família, se nos vinha r eunir; e os rebeldes , tambem es1Javor.idos pela noss:ot 
attitucle, dando-lhe maior importancia elo que ~·ealmente merecia, r etiraram com 
}Wecipitação os seus destacamentos e mais peh·echos ele guerra, espalhados pelas 
cliffercntes fortificações, e se concentrm·am no castello, não se atrevendo a sair 
alem elos muros da cidade. 

Ainda qne nós tínhamos conseguido es tas vantagens sobre os r ebeldes, com
tudo não nos julgavamos seguros, por isso mesmo que nos faltavam os principaes 
meios para os hostilisar , círcumstancia esta que não podíamos conservar OCflUta 
por muito tempo, e que, uma vez descoberta, seria a causa ela nossa núnu . A po~ 
sição, em que nos achavamos, a cada instante nos compromettia, se o inimigo 
n'ella nos quizesse atacar seriamente; e a r eunião das suas forças nos tinha feito 
perder a occasião ele o podermos bater em detalhe : era, por.tanto, necessa$.·io tomar 
alguma deliberação , emquanto durava, a confusão elos rebeldes; e por isso, na ma
nhã elo dia 2 de outubro, nos pozemos em marcha sobre a villa ela· Praia, onde 
chegámos depois ele noite, sem encontrar oppo~ição da ]Jarte do inimigo , que pouco 
antes tinha abandonado esta villa. N'este tempo os nossos soldados não tinha.m 
já mais que dez cartuchos cada üm, 1mico resto Lle n0ssas acções precedentes . 

Se at~ então uma não pequena parte llO povo, attl:ahida pela prosperidade elos 
nossos pnmeiros successos, se nos tinha vindo juntar, agora n'este nosso transito 
pelas clifferentes povoações pa.ra a villa ela Praia tudo se cles}JOvoav-a para nos se
guir; e bem se pócle dizer que na manhã elo dia 3 todos os homens ela ilha, sem 
excepção ele idade, ali se achavam reunidos, exultando em vivas e acclamacões 
ao senhor D . Migue_l I. Não ha expressões com que se possa pintar o verclacleiro 
enthusiasmo cl'este :fiel povo, que só cleixav.a de proferir o augusto nome elo me
lhor elos r eis, quando queúa pedir armas para o defender; enthusiasmo, de que 
jawai~ alguem yócle jac~ar-se ele te~· ·sido motor ou influente, porque todo elle era 
propnamente filho dos mnatos sentimentos ele seu coração, verdadeiramente por
tuguez e constantemente leal aos seus legítimos soberanos . 

T ão cleciclidos c unanimes soi1timentos, que em todo o mtmclo portugucz fo-
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l'aill Capazes para restituir OS l) OVOS i~ fruição d[~ sua liberdade, parece incrÍvel 
que u'esta malf~tclada ilha elles mmc<t fossem outra cousa mais do que infalliveis 
presagios de sua inevitavel escravidão . Póde dizer-se que a nossa fatalidade es
tava preclefinida nos irrevocaveis decretos de uma sabedoria inescrutavel. 

Entretanto nós, faz endo convocar a camara, de novo acclamámos a sua ma~ 
gestade, elegendo-se ao mesmo tempo um governo interino, em tudo conforme ás 
leis e ordens regias elo mesmo· augusto senhor,_ para que em seu nome nos re
gesse, e cuja eleição com justiça recaíu nas pessoas elo brigadeiro D. Ignacio ele 
Castilho Blanco, elo conego João José Bello e do corregedor da comarca Fran
cisco José Pacheco. 

N'este estado nos achavamos, sem que as armas requisitadas em S. Miguel 
chegassem ás nossas mãos, não porque ellas nos não tivessem sido enviadas prom
ptamente, mas porque o capitão Jacinto lVlanuel de Sousa, encarregado da sua 
conclucçffo, foi com ellas aportar á ilha ele S . Jorge, de onde, sem jamais surgü·, 
se contentou em mandar o então sargento de artilheria João José de Mello a fa
zer-me a extravagante pergtmta, se queria eu ou não aquelle ~w:mamento : per
gtmta, de que nada mais •podia r esultar elo que, sabida ella, uma maior vigilaucia 
llos inimigos, e os grandes pe]:igos em que S<? viu o dito Mello, cuja cabeça elles 
pozeram •por isto em preço . Verdade é que o meu estimavel e illustre collega Ja
cinto P acheco ele Lima e Lacerda, que n'aquelle tempo era major de milícias 
ela cidade, tendo-me já presenteado com algmnas arrobas ele polvora, comprada 
à sua custa, e umas poucas espingardas de mato, se me offerecia n'esta occasiãio 
a enviar-me a melhor parte ou todos os seus soldados ; mas ele que serviam ~s
tes desvelos de tão acrisolado r ealismo? Estes milicianos, bem como todos os 
mais, não tinham armas: as nossas poucas, que tinham servido na acção prece
dente, estavam climinuiclas, por se terem estragado algumas n'aquelle fogo, e não 
lUe ter sido possi_vel fazel-as concertar por falta de aço e de tempo; e assim a 
110ssa magua era tão pungente, quanto seria infallivel a conclusão ela nossa obra 
se nos não faltassem os inclispensaveis i-nstrumentos. 

Con;Jtuclo os nossos inimigos tambem se não atreviam a emprehender cousa 
alguma contra n6s, mais do que cautelas, taes como recolherem quantas escadas 
ele mão poderam descobrir, para evitarem algum assalto á praça. A ignorancia 
em que estavam do verdadeiro numero ele homenr; que tínhamos em armas os fa
zia estar perplexos; o ' receio ele commoção interna os assustava, e este ·snsto ía 
crescenc1o com a frequente cleserção dos seus soldados, :filhos do paiz, porque os 
do 5 . 0 de caçadores, indomitos, permaneciam no seu crime, sem exceptuar aquel
les mesmos com que nós achavamos ele intelligencia, mediante nossos sacrificios, 
e que uos tinham promettido ser fieis e prestar os seus servi ços_. n'esta occasião 
se m<!lstr~ram tão r enitentes, que se não quizeram decidir sem ver u resultado 
de um nova acção. 

Se o segredo, com que sabíamos encobrir a nossa debilidade ele forças physi
cas, e a coragem com que clisfarçavamos aos olhos elos traidores espias nossa ' . . . . . . 
magua, continha e aterrava nossos Immrgos; este terror, esta rgnoranma termi-
nou emfim por aqilella denuncia elo .. infame Bastos, vindo n'esta ?ccasião l)Ositi
vamente elo Faial a render este servlCo aos rebelcles . Por este vll homem elles 
souberam elo pouco armamento que tii:tbamos recebiclo e do seu pessiJ.I\O estado; 
e então, clesvaneciclos seus receios, se decidiram em conselho a atacax-nos. 

Na manhã elo dia 4 de outubro uma parte escolhida elo 5 .0 de caçadores , com 
a~gumas peças ele artilheria, debaixo elo commanclo elo traiclor Torres1 saínclo da. 
mclacle, se poz em marcha contra nós pela: estrada do centro; e clepms elas duas 
horas ela tarde ganh?u a serra elo Cume, posição fo:r:miclavel que domina todo o 
Valle, em que está sltuacla a villa ela Praia, ao mesmo tempo <'fUe a fragata bra
zileira Izetb el1 que ainda não tinha deixac1o de c1:uzaT u'aquelles mm:es em seryiço 
dos rebeldes, se apresentou na bahia ela mesma villa para combater .. Algtms or
denanças ele cavallo, que por minha ordem Ci'Uzavaun as estradas em observação. 

·elo inimigó, fazendo. muito mal a sua: obriga:ção, ·só me cler~m noticia d'elle depois 
de ter ganhado a dita serra. Na noite antecec1ente nós tmhamo-s occupado esta 
111ont~.:u.ha para a; disputarmos ao inimigo , por isso CJ_ne eu lilem eonh.€cia a natu-
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reza da sua importanei:.u; mas, sendo já dia· claro, r cgressàmos para ~ mcsm~ 
villa, para r epa1•armos nossas urgentes precisões . Por minha maior desdita eu ti
nha daelo uma granele qu6cla na noite elo dia 3, e ficando impossibilitado ele fazer 
uso ele uma perna, angustiadamente me via prohib-ido de conservar-me á testa ela 
nossa gente armada, a .quem a minl~a presença se fazia neccssaria, porque os ~os
sos ofliciaes, ainda que a.nimaclos elo melhor esl)irito, pouca ou nenhuma expenen
CÜL tinham elas cousas ela guerra. 

. As nossas tropas, tenelo noticia ela approximação do inimigo, marcharam logo 
_ contra elle ; e encontranelo-o no Pico elo Celleiro, já descendo a seua, ali se travou 

o combate. Os r ebeldes, favorecidos ela vantagem da posição, fazenclo j ogar a sua 
artilheria sobre o inerme povo, o clispersaram, e depois de algumas horas ele fogo, 
em que os nossos officiacs e· soldados armaclos se portaram com valor, tendo j~ 
consumido o cartuchame e não achando onde o refazer, se foram xetiranc1o, ate 
que perto ela noite o inimigo, senhor do campo, sem mais resistencia passou .a 
ferro e fogo todos os paizanos que encontrou nas suas proprias casas, sendo mms 
ele clezenove as victimas que aquelles Ínonstros immolaram ao seu furor, n~io per
doando ás mesmas causas insensíveis, devastando prcclios, incendiando casas, es
palhando por todo aquelle contorno estragos, desolações e mortes, a que só po
zeram termo para commetterem o sacrílego attentaclo ele rasga.r o aut.) de nossa 
accla.mação ao senhor D. lYiiguel. · 

As atrocidades espantosas, que cl'es te dia por diante co:mmetteram estes tigres 
ele figura humana, causariam horror às mesmafJ feras , se podessem comprehen
clcl-as . Barbaros e cleshumanos tinham elles siclo até então, porém agol'a os seus 
planos sanguinarios exc.eclem a tudo quanto pócle imaginar-se ele Cl'nel e fazelll 
estremecer o coraçfio mais bruto. D esgraçado povo terceir ense, quem pócle des
crever sem lagrimas ele sangue a tt1a fatal sbxte? Quem pó ele r ecorê1ar sem :ma
gna o fTucto que colheste ele tua honra, ele teu desinter esse, ele tua incontaminacla 
fidelidade, ele teus puros sentimentos ele patriotismo, ele tua natural affeição ao 
teu verdadeiro monarcha? Tu pugnavas pela legitimidade elo melhor elos reis, e 
tu caíste no poder usurpado r da tyra.nnia: tu defendias a; tua libm:dacle e segu-
rança, e a tua sorte foi o ser escravisaclo! ! · . 

Tanto conheciam os rebeldes a impossibilidade de r eduzir por qua·]quer meiO 
este povo ao seu criminoso partido, que j<'t se não tratava senão atormentai-o, 
para se irem descartando cl'elle com a morte. A:ff'ectanclo uma probidade, que es
tão bem longe de possuir, e querendo com a capa ela impostura disfarçar seus 

· infernaes procedimentos, apoiando-se em leis qtte desconhecem e abjuntm, l)assa
ram a dar uma nova fórma ao seu governo, transformando-o. ele interino em junta 
provisoria, _para fazerem assim mais extensivas as suas· attribuições; e r evestidos 
do hediondo poder, que constituem as armas ' nas m~ios dos furiosos, cleci·etara!ll 
a pena ele :rp.orte pm·a todos os militares que os tinham abandonado, se em certo 
espaço ele tempo não se lhes apresentassem; assim como aos sete incliividuos cons
tantes ela relação que no fim d' esta hi:~toria se junta. ; e sem receio, nem tewor 
ele que a divina justiça castigasse ele uma vez tão enormes cleJictos, fizeram que 
dos pulpitos elos sagrados t emplos, cadeiras ele paz e ele verdade, se annuncias-
sem ~stas disposições t~o su,nguinarias . . 

'I ambem se cletermmou que o povo fizesse entrega de todas as armas que ~~
vesse, se.m exceptuar a sua qualidade, CÇ>mminanclo-se pena ele morte e incencho 
nos preclios contra os transgressm'es . Estabeleceram-se as mais xi gorosas pcn~s, 
sem exceptuar a ele morte, para todo aquelle que asylasse, favorecesse ou aJU
dasse a qualquer solclado Tealista, ou o não prendesse ou denunciasse sabendo onlil.e 
existia; ord~m :sta ele que :não pode1•am ~er ?'lgum proveito, porqu~ o povo.: eleS
prezando-a mt01ramente, J?Ostrava o ma11 or mteresse pela seo·tuarnça elos n0ssos 
soldados. <? cle~velo e candacle com que elle os proc11rava pa~·a lhes administrar 
o necessano ahmento, excede a tudo quanto se póde dizer em seu louvor. 

Ás medidas ele sangue seguiram"se os escandalosos roubos extorsões, mas
s~cre e prof'an~ção dos templos. Os min~stros elo altar, que po;. suas vü·tucl_es ·e 
cl~gna ostentaçao do s.~ caracter se faz1am amar e r espeitar elo povo, depo1s ele 
confundido s com a ultima classe, reputados pelos impios objccto desprezível, eles-
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pojanclo-os ele seus empregos, passaram a viver em ferros para ser em ex patria
clos , e os seus lagar es for am occupacl0s por outros, cujos sentimentos e ímpia 
moral lhes era b em acceita. A s pra tas elas igr ej as e os dinheiros dos cofres 
publicas foram presa cl'estes rapinadores ; e debaixo de especiosos pret extos , 
enviando clestac~Lmento s ás cliffer entes povoações ela ilha, ?acla um elos. que ~oro
punham estas horcles, commettenclo excessos ele toda a quahdacle, se faz1a asslgna
lar pelos tormentosos castigos corporaes, que a seu sabor appli.cava ~s suas vic:ti- · 
mas . Das orelhas elas mulhere ::; se arrancavam os brincos com vwlenc1a, e elo peito 
lhes tiravam com a mesma qualquer adorno que .inculcava algum valor; sendo tal 
a'ltivez e ôrgulho cl'estes malvados que cada um escravisava para seu p essoal 
serviço um desgraçado habitante, ~mquanto existia na sua aldeia, nã? perdoando 
a sua es tragada moral, nem ao r espeito e hon estidade devida ao debll sexo. 
. Baldadas todas as diligencias de nos colher em ás mãos vivos ou mortos os sete 

pri-ncipaes 0bj ectos do seu encarniçado rancor, bem como a ordem ao povo da en
trega de todas as armas, os r ebeldes, r eceiando com prudencia que na occasião, 
em que a esquadra r ealista se approximasse á terra, nós de novo reunidos coope- · 
rassemos para o de sem ba.rque elas tropas, não se atreveram a guarnecer outra vez 
com artilheria os mesmos fortes, de onde a tinham tirado no dia 2 ele outubro, sa
tisfazenclo-se em mandar ali a1g uns pequenos destacamentos de infanteria ; e n 'este 
estado inclefezo se conservaram aq'uellas fortificações até maio de 1829, vendo 
nós com prazer conseguida uma parte elo nosso primeiro plano, pois que se n'est e 
espaço de t empo a dita esquadra, chegando; como com effeito chegou parte d 'ella 
áquella ilha , e quizesse desembarcar as tropas, ainda que por fracções, o podia 
faz er sem encontrar r esistencia. Tanta era a importancia c1'esta occasião, que nin
gucm poderá deixar ele lamentar o· fatal erro de se não ter aproveitado, pois que 
outra . similhante certamente não tornará a apparecer j amais. . 

Esta esquadra chegou á ilha da Madeira com instrucções para que, logo que 
r eduzisse aquella ilha ao seu dever, se dirigisse á T er ceira, e com o mesmo fim 
desembarcas se ali as tropas que l evava em nosso auxilio . Poucos di.as com effeit0 
lhe bastaram para suj eitar a Madeira com os mais prosperas .successos; mas em 
lagar ele immediatamente se encaminhar p~1ra a T erceira a executar, como devia, 
as reaos ordens, ali se demorou em uma ociosidade tão funesta , quanto ao depois 
lhe foi difficultoso o desempenho ela sua commissão em favor da minha patria. 
Debalde os bravos e dig nos brigadeiro L emos e coronel Azeredo, commanclantes 
ela expedição, manifestaram os seus desejos de nos ir auxiliar com prompticlão; 
elles não poderam ver -se fazer ele v éla senão já depois de uma longa demora, e 
quando os elementos conspirados haviam necessariam ente obstar á sua em.prez~. 

Saíu emfim elo porto da Madeira esta esquadra, e, indo r eceber mantimentos 
à ilha ele S . Miguel, por fatalidade nossa se clisp ersou1 e se dispersou para nunca 
mais se juntar, nem poder combinar s ~us m?vime~tos ; e como, quanc~o saín da 
Madeira a cada commancl~Lnte elos nav10s fo1 cles tmaclo o porto ele L1sboa para 
ponto d~ r eunião, n 'urn tal caso de se separarem, verificada que foi a separação, 
cada um d' elles as sim auctorisado, obrou liVTemente e sem mais r efer encia. Com
tudo, ainda n'e ~te estado, quando o tempo o permittiu, no m ez de novembro ap
pareceram na T erceira, pertencentes a esta esquadra, a fragata P1·incezct Real~ a 
corveta U1·ania> e um brigue, as quaes embarcações , mandando a terra uma lan
cha pelo porto de Villa Nova a exigir um signal para desembarcarem as tropas, 
que tinham a seu borclo · e fazenclo-lhes Almeida e Moniz de Sá, não s6 um, mas 
muitos signaos ele dia e 

1
de noite, e com bastante risco de serem descobertos pelo 

inimigo, ellas desapparecoram sem nada tentarem, apesar da bondade ·elo t empo. 
No 1. 0 ele dezembro a nau D . João VI se cleixOLl ver n'~tquelles mares, e 

approximanc1o-se a t ena pôde appreh ender alguns barcos ele pesca, cuja tr~ímlação 
lhe deu exacta conta ele- tuclo quanto na i.lha se passava. Apesar cl 'esta mfor~a
ção, o capitão general, que estava n 'esta nau, me dirigiu um ófficio e a ~lmm~a 

.Csem clt;tvida, por mera formalidade) a r espeito cl 'aquillo mesmo que elle .J a clevJa 
saber, . e elo desembarque elas tr opas, por um portador que mandou pôr em terra 
em certo sitio ao sul da ilha , e com 0 qual ficou de ali mesmo o mandar receb,er 
qt'laronta e oito horas depois; mas bem longe de a.ssü;n o fazer, navegou para. o 
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norte ela ilha, mandando a um bem differente lagar e algumas leguas distante 
d'aquelle onde tinha sido lançado o mensageiro, uma lancha por elle e pela res
posta do officio; e tambem sem esperar por esta lancha se retiron e não appare
ceu mais. 

N' esta occasião as fortificações da villa da Praia e todas as mais nos outros 
portos ela ilha, excepto os castellos de S. João Baptista e ele S. Sebastião, não 
tinham uma só peça de artilheria; e os rebeldes, cuja força era unicamente o 5. 0 

ele caçaelores, não tinham meios, nem estavam dispostos para disputar o desem
barque, o qne até seria para desejar que. elles fizessem, porque com a apparição 
elos primeiros navios ela esquadra nós tínhamos reunido uns cem homens arma
tlos, e com elles e com o grande numero dos que ele novo haviam desertado, e 
nós conservavamos occultos nos bosques da Terra Chã, promptos para atacar a 
retaguarda do inimigo, se elle quizesse obstar o dito desembarque, lhe faríamos 
pugar caro o seu erro. 

Nós, observando a ausencia d'aquellas embarcruções, sem sabermos a que a 
podessemos attribuir, e vendo a facilidade que havia de poderem desembarcar as 
tropas, com a maior avidez o clesejav::llmos fazer constar ao vice-almirante Prego i 
porém nós estavamos impossibilitaclos ele nos communicar para fóra da ilha, por
que todos os barcos estavam bem guardados pela artilhe1·ia inimiga; e, portanto, 
um só meio se nos offerecia de chegar a este fim, que era o fazermos construir 
occultamente, e com a maior brevidade, algum barco. Assim o :fizemos em uma 
mata proxima á dita Terra Chã i e dentro em quatro dias, empregando um grande 
numeTo de ope1·arios, tivemos um grande barco i porém, quando estavamos para 
o lançar ao mar pelo porto das Cinco Ribeiras, o inimig·o, tendo cl'isto denuncia, 
com um corpo ele infanteria e artilheria o foi queimar. 

Instruidos os rebeldes ele todos os movimentos da esquadra, deixaram ele a 
temer; e noticiosos da reunião de nossos soldados e motivos d' ella, ele novo exa
cerbados se empenharam em perseguir-nos, e com tanta activiclacle, que nos foi 
indispensavel dispersar os soldados, para cl'este modo lhes poderem escapar. Ape
sar d'isto muitos, pela sua impruclencia ou infeliz sorte, cairam em poder elos 
seus verdugos, que sem mais dilação os fuzilaram, incencliando ao mesmo tempo 
as casas em que eram encontrados. . 

Os effeitos ele tão atroz vingança não foram menos extensos ao inerme povo, 
cuj0 sangue, quando não era derramaelo pelo Jerro e pelo fogo, era exhaurido 
pela oppressão ele excessivas e successivas contribuiçõe~ clirectas, pelo rigor de 
msupportaveis trabalhos nas fortificações e pelos espantosos castigos que pelos 
mais insignificantes motivos lhes eram applicados, por tal · modo que alguns el'es
tes infelizes pereceram nos tormentos e muitos ficaram:, ou disformemente aleija
dos, ou por toda a vida enfermos. 

Com o que aincla restava do clero e da nobreza não se usou mais cortezia, 
nem menos cnleldacle. Presos da maneira mais violenta e insultante, foram lan
çados em horríveis masmorras; e seus bens, assim como os dos já expatriados, 
~ass~:ram a ser presa da rapina e ambiç~io mais descarada, e suas illustres fami
has ficaram reduzidas a um estaelo de privações improprias de suas qualidades e 
haveres . Entre estes foram distinctamente victimas a minha infeliz família, por 
longo tempo 1~eclusa em um mosteil·o, a de João Moniz de Sá Barreto e se a de 
Almeid~, Nescon_Glida ás diligencias dos r ebeldes, escapou aos mesmos l~orrores de 
uma pns~o.: fo~ certamente por um lance de dado menos rigoroso. O objecto 
d' estas pnsoes. Já não era só o desejo de vingança, era um meio ele que os re
beldes se serv1am para enfrear o procedimento elos nossos dispersos solclados, que 
tambem íam dando a morte a algum janizaro elo 5. 0 de caçadores que encontra
vam. 

N'esta epocha, que. será para toclos os terceirenses de dolorosa recordação, o. 
nosso estado era o mms deploravel que se póde imaginar. Nós tínhamos esg·otaâ.o 
todos os meios e esforços para rec<lbrar a nossa liberdade. Víamos que uma es
quadra, em que P;tnha,:nos todas as nossas esl?eranças, tendo já por duas vezes, 
com a sua a.pproxll;uaça~, exalta_do nossos sentimentos e alarmado o povo, e ontras 
tantas, com a sna macçao c retll'ada, aggravaclo excessivamente os nossos males, 
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po1· fim ele todo nos tinha abandonado. Experimentavamos as contínuas e crueis 
perseguições ele uma tyrannia incansavel, que por toda a parte espalhava clevas
~ações o mortes. Nossa imaginação, nossos sentidos confusos e alienados com o 
lllvar1avel aspecto e soffi:imento de tantos desastres, tinham involuntariamente 
caído em tanta languidez e apáthia, que não IJocliamos atinar por onde resurgis
semos ; e para cumulo ele nossa fatalidade, tendo pesado constantemente, com bem 
poucas excepções, sobre mim e sobre Almeida todas as despezas da guerra, ellas, 
crescendo com o tempo, tinham já chegado ao ponto de exceder e arruinar tanto 
as minhas posses, que sem muito penosqs sacrifícios eu não as podia renovar . A 
noBreza do paüo, presa ou expatriada e privada ao mesmo tempo dos seus réncli
mentos, com poucos meios de acudir às suas proprias necessidades, tão pouco nos 
P?clia prestar seus auxílios, apesar elos seus maiores desejos; e bem que o nosso 
d1gno patrício, ct"0o nome convem subtrahir-se, para sua segurança, ao conheci
?J.ento dos rebeldes, nos offerecía alguns coritos ele réis, nós não nos a.nimámos a 
acceitar esta offerta, emquanto não víssemos uma occasião que nos afiançasse 
o seu proveito . 

No meio ele tudo isto ainda a avidez insaciavel, com que os rebeldes lança
vam mão do alheio, e a repugnancia que elles mostravam IJara tudo que não era 
vicio ou interesse, nos suscitaram a icléa ele que com umas chaves ele oiro pode- · 
riamos abrir e penetrar o seu criminoso recinto, sendo isto ma:nejaclo com a pre
cisa intelligencia e acompanhado ele lisonjeiras esperanças . Para este intento nos 
parecer mais faeil, o traidor Cabreira, que por então se entretinha em massacrar 
os povos com a maior parte do .5. 0 batalhão, não pernoitava na praça, e ao mes
mo tempo existiam n'ella alg1rns recrutas :filhos do paiz, que estavam promptos a 
favorecer nosso projecto. Consistia este em ver se, ajudados de alguns ele dentro, 
podíamos introduzir n'esta praça uns dois mil homens e clistrib1úr-lhes o arma
mento que ali ha. Por intervenção de pessoas proprias não houve demora em se 
dar principio a este negocio . Nossas propostas não encontraram repulsa, mas 
quando tudo isto estava a concluir-se, eis que, por definitivo azar da nossa sorte, 
chega de Inglaterra uma embarcação com a official noticia da proxima chegada 
do traidor Saldanha; o que foi bastante para fazer retractar os indivíduos com 
quem nos tínhamos intelligenciado e ficarem de toclo baldadas estas nossas espe
ranças. Pa,sme o mundo á vista de tanta adversidade, mas conheça o mesmo 

' mundo que ella só foi o nosso crime, porque de outro qualquer n'esta materia 
ninguem pócle com justiça arg1úr-nos . 

Não me demoro em particularisar as circumstancias occorridas a respeito elas 
duas fragatas inglezas que, em janeiTo ele 1829, se apresentaram a bloquear a 
ilha Terceira, para obstar que os rebeldes elo Porto, emigrados em Inglateua, 
saínelo d'ali, como saíram, debaixo elo commanclo elo traidor Saldanha, com pas 
saporte para o Rio ele Janeiro, aportassem, como .intentavam, n'aquella ilha, illu
dinclo o govemo britannico. Mas não me ])Osso dispensar de publicar que, se o 
primeiro commandante d'aquellas forças foi exacto em cumprir as ordens do seu 
governo, repellinclo até com meios violentos o mesmo Saldanha elo porto ela villa. 
da Praia, aonde estava já proximo a desembarcar, o outro commanclante, que ele
pois o substituiu teve uma bem opposta conducta, pois foi debai.."Co do seu blo
queio, quando m~smo estava fundeado no porto ele Angra, que ali, . á sua vista, 
desembarcou, não só um grancle numero ele rebeldes, vindos de Inglaterra, mas 
tamqem. artilheria e mais petrechos ele guerra. 

A vista ele tão seguidas invariaveis e · para mim já invencíveis fatalidades, eu 
nada tinha j~í a emprehencl~r no recinto ela minha agrilhoada patria. 1\'J:jnha exis
ten?ia ~ão me .podia ser mais insupportavel; minha vida não poclia ac~ar-se em 
mawr rtsco, minhas relações no interior já nada mais podüLm produz1~· cl? q~w 
trabalhos e perigos para os indivíduos com quem me communicasse . Era mchs
pensavel, p01·tanto, retirar-me·, não só para evitar aquelles males! mas J?ara em
pregar os meus clebeis serviços e exercitar os meus inesgotavms deseJOS o~de 
Poclessem utilisar aos .meus patrícios, á minha nação e ao men soberano. Ass1m, 
no meio ele tantos precipícios, por entTe innumeraveis espiõe.s, ~~·aspassado de 
pungentes lembranças da minha cara patria, da minha infeliz famrlia e dos meus 
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leacs amigos, deixei na noite de 15 de fevereiro ele 1829 aquella malfadada ilha 
entregue por um rigorosi.ssimo destino á ferocidade ele leões, e1nbarcanclo-me em 
um pequeno navio inglez, qne na manhã elo dia 18 me lançou em Ponta D elgada, 
capital ela ilha ele S. MigueL 

·Recebido ali pelo capitão general Prego, e tendo-me elle ouvido sobre o que 
se passava na Terceira, sem demora me expediu para Portugal com despacho.s 
para o ministerio. Chegado a este reino, eu fui apresentado ao soberano pelo mr
nistro conde ele Básto, no dia 20 ele março; e aqui é impossível descr ever o real · 
agrado, affabiliclade e paternal acolhimento com que sua magestacle se dignou re
ceber-me, ouvir-me e interrogar-me, até nas mais minuciosas circumstancias e 
occorrencias, mostrando ® maior interesse e o mais clecicliclo zêlo IJelo liVTamento 
ela minha patria. D'estas minhas informações, dadas ao melhor defensor elos bons 
portuguezes, se segniu a r egia determinação ' que fez au1gmentar sem demora a 
guarnição ele S. Miguel; sabia meclicl'a, pela qual se transtornaram os planos com 
que os r ebeldes se propunham revolucionar aquella ilha i e ·os' limitou ao tmico 
cuidado ele se fortificarem contra as forças de uma expedição que se preparava 
para castigar a sua r ebeldia; o que elles na.o ignoravam; porque por via ele Iu
g~aterra eram amiudadas vezes instruidos elo que se passava n'este reino, não 
obstante estar em bloqtleados pelas nossas embarcações. 

Reunida esta expedição em S. Miguel e chegado o momento ele navegar ao 
seu clestino, eu, que n'ella me achava, fLlÍ ainda mais esta vez ser espectador ele 
um fatalissimo lance que me esperava. Embora se attribua ao quer que seja o 
mau succes&,o cl'esta 'expeclição, eu, como presen~e t estemunha que fui ele tuclo 
que se obrou e deixou ele obrar, asseguro firmemente ao mundo toclo que elle 
não foi resultado ele outros princípios, senão elo muito mau serviço que então fi
zeram a sua· magestacle aquelles a quem o mesmo augusto senhor incumbiu ores
gate ela desditosa ilha Terceira ; porque elles não empenharam aquelles poderosos 
meios que lhes foram confiados, aquelb perícia militar ele que não poucas vez~s 
tem dependido o feliz exito ele muito maiores conquistas e emprezas muito maiS 
difficultosas. 

T enho apresentado, ainda que algtml tanto em morte cúr, ao r espeitavel pu- · 
blico um abreviado, mas verdadeiro quadro elas fatalidades elo povo terceirense e 
do miseranclo estado a quo a tyra1mia de um punhado de rebeldes, conservada e 
nutrida {~ sombra ele- uma in:clolencia mysteriosa, ·o tem redttzido, fazendo-o ge
mer na mais abjecta escravidão, não pelos seus erros, nem pelos seus crimes, 
mas pelos seus virtuosos sentimentos, pela sua religiosidade, pela sua pureza de 
costtlmes, pelo seu clecicliclo patriotismo, pelo seu excessivo amor e incorrupta i
cleliclacle ao seu legit~mo soberano i remontando-se a tal ponto a sua desdita e vio
lellci.a ela sua sorte, que com o suor elo seu proprio Tosto é obrigado a proiJ.ongar 
a ex1stencia dos seus verdugos, podendo dizer, sej)l· receio de se enganar, que ele 
um tal estado de miseria e _aviltamento o não quizeram tirar aquelles, a qt\el).'l 
IJOr sua magestacle estava incumbido este sagrado dever . . . 

Não penso que depois ele tantos esforços praticados por aquelle desgraçado 
p_ovo, para ?bter a sua liberàacle, tenha alglilm aincla que desejar d'elle para j ~1s· 
ttficar sua vntuosa conclucta. Se penuria e incligencia? Que mais que aquella a 
que se ach.2: r eduzido pelos roubos, estragos e sequestras que os seus inimigos 
lhe têem felto! Se sacrificios suores cansacos e fadigas? Que mais nue aquel-
1 ' ' ~ ' l. • as por que tem passado ! Se brados, queixas, clam0res, reclamações? Que ma1S 
que aquellas que tem . feito r evoar po.r to ela a parte ! Se sangue e mortes? SeriL 
pouco o que tem cornclo ele suas ve1as? Será pequeno o numero de desoladíllS 
v iuvas, ele clesamparaclos orphãos? Não, não IJócle desejar-se mais ele um verda
deiro realismo . 

Relações annexas 

lnclividuos a quem o governo constitucional1 na cidade ele AnoTa decretou a 
s~1a morte em .9 d'e j aneiro ele 1$29, promettendo pelo assassinato ele cada ul).'l 
d elles os premws marcados na ·mcsma relação , e o perdão geral ele todos os de-

1 O auctor cmprcgo ll a palayra "rebelde,, assim como m:ais ttdiaute. 
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li~to s a quem os assassinasse:- Joaquim de Almeida T avares c1o Cauto, 200.~000 
reuo; João :Moruz Côrte Real, 200#000 reis; João Moniz Machado Côrte Real, 
100'1)!000 r éis; Eustaqlúo Francisco de Andxacle, lOQ#OOO réis; João José de 
Mel lo, 100'1)!000 réis; João Cabral de :Mello, 100~000 r éis"-. 
. Pessoas presas, expatr.iaclas e cujos ,bens foram sequestrados pelos constitu

cronaes na ilha Terceira :- André José da Silveira, Antonio Izidoro de Mo1·aes 
An?ora, Antonio Pacheco de Lima, Antonio Vaz, Antonio Joaquim Pinheiro, An
tomo Mendes, Antonio José de Fragoa, Fr. Antonio de Padua, Bento de Betten
court c Vasconcellos, B·ento José da Silva, Caetano ele Paula Xavier, Christiano 

1 As quatro seguintes peças offi. ciaes esclarecem melhor este pont~: 
«A junta provi~oria1 encarregada ele manter a Ieg[tima auct01·idacle ele e.l-rei o senhor D. Pe

dro IV, reconl1ecendo a importancia de estabelecer todas as medidas capazes ele atathar os 
roubo~, perturbações e u,uarchia que os chefes ele rebellião têem promovido, ordena que v. s .a 
fD:ça fixar n'esta. cidade e em· to elos os cliffereutes districtos cl'esta ilha, que serão pagos imme
chatamente 200~000 réis a quem apresenta~· cada 1.1m dos pl'imeiros motores João Moniz Côrte 
Real e Joaquim de Almeida Tavares; e qucrehdo a junta facilitar mais esta captma, tem as
sentado que se o atpprehencledor tiver algum crime, ou for desertor da primeira ou segunda li-
nha, será logo perdoado e absolvido. · 

«A jLmta concede a mesm11; quantia e isenção ele cri_mes a qualquer pessoa que denunciar 
em seg.re~do o log·ar onde csteJmn acoutaclos . ou esconcltdos, e será tLUlo satisfeito assim que 
pela ]Jnsao se conhecer a verdade da clenunCJa. 

"Promctte igualmente a junta, e será immediatamente paga, a quantia ele 100~000 réis acs 
qtle pela dita fórma prenderem ou derem occasião a captlll'ar-se os réus de rebellião João Mo
niz ele Sá, 'Eustaquio Francisco ele Andrade, Matheus Pamploua, João Cab1·al de Mello, e o sol
dado que foi sargento ele artilheria J oào José de Mello, e perdoa similhantemente quaesquer 
crimes elos denunciantes ou apprchendeclores- A junt.a cloterm.íua que v. os.• r0111etta certidões 
da fixação elos editaes nos differe:r:tes pontos i:r:clic~dos logo q;1e os haja recebido. 

«Deus gna.rcle a v . s.• Secretana elos negocws rnternos e fazenda em Angra, 4 de novembro 
de 1828.= Alexandn JJI[a?·tins PamploncG.= Sr. corregedor interino e intendente geral da po
licia.» 

,,A junta próvisoria encarregada elo manter a legitima auctoridacle ele el-rei o senhor D. Pe
dro IV, sabendo que ainda não recolheram á cidade as famílias ele João Moniz Côrte Real e 
Joaquim de Almeida Tavares, conforme a ordem vocal que a v. s.• dei, e a qual v. s.• mesmo 
julgou bastante: determina que v . s.• cumpra com a maior brevidade a dita ordem, e declil,re 
os motivos que encontrou e retatclaram a sua execução, para serem removidos, se ainda exis-
tirem. . 

oDeus guarcle a v. s." Secretaria dos negocias internos e fazenda em Angra, 4 ele novem-
lJro ele 182&.= Alexand1·e J.l!IMtins Pan1J.Jlona. · 

«P. S. -Determina igLlal'm~ute a junta que v. s.• [aça intimar a estas ~amilias cJue, se não 
se apresentarem no praso de vmte e quatro horas, hao de logo as respecttvas casas ser quei
madas.- Sr. corregedor interino, intendente geral da policia., 

uA junta provisoria encarregada ele manter a lcgitÍimt auctoridade de el-rei o senhor D. Pe
dro IV, determina que o corregedor interino d'est.a comarca passe com os seus officiaes ás 
casas, tanto da cidade como elo campo, de João Mmúz Côrte Real e J0aquim de Almeida Ta
vares, para em qualquer d'estas partes que estejam as suas f~•milias as fazer conduz ir para a 
cidade, con1.o já lhe foi determinaçlo, procedendo a sequestro em todos os bens que estiverem ele 
portas a dentro elas mesmas casas e pertencerem áqnelles dois rebeldes, e não estando pessoa 
alguma nas ditas casas, proceda a arrombamento com as legalidades ela lei, devcnclo ir m1.mido 
de depositarias e concluctores para fazer remover tudo que estiver dentro das mesmas casas 
para o deposito o·cral; e no caso ele lbe ser preciso auxilio militar para cumprimento ele quai!
quer determinaÇão o requisitará ao ex-"' 0 sr. general elas armas. Outrosim determina que o 
mesmo corregedor ~lê conta se tem j{t procedido aos sequestras ordenados em portaria de 22 e 
24 ele outubro ultimo c no caso de os não ter cffeituaclo, dê a rasão, e no cffectivo cumpri-

, meuto lhe impõe a m~ior responsabilidade. 
«Sccretana elos nego cios internos e fazenda em Angra,-11 de novembro ele 1828. = .Alexan

cl?·e Mw·tins Pam1Jlonc~. , 
«A junta provisoria encarregada ele manter a legitima auctoridacle ele el-rei o senhor D. Pe

(~ro IV manda, em nome do mesmo augusto senhor, que o intendente geral da policia faça in
tt.ma~· aos juizes ~los limites cl'csta i llm que as suas cas3;s serão quc~maclas se nos res11ectivos 
dtstnctos consentuem a João :i)iloniz Côrte Real e Joaqmm ele Alme1cla Tavares; no caso, po
rém, ele quererem evitar esta destruição, logo qne qualquer d'elles appareça, farão tocar are
b~uts, e, juntando o p~vo, e~eituarão as prisões cl'este~ ~raiclor~s; e qua,~do os povos re_cusem 
e_nao se apresentem 1mmed1atamente a favorecer a pnsao entao soffrerao um prompto mcen
cho as casas que forem quintadas, e em cujo numero não 'entrarão as elos conhecidos amant~s 
ele. su~ magcst.ade; e farú ig·ualmente constar que nos escrivães dos limites ha de ta.mbem can· 
0 l.nchcad_o cast~go, CJ,Ue a todos se estcn~de igualmente pelos rebeldes que n:c~mpanham a9.u~ll~s 
do1s chefes, prmc1p1anclo pela povoaçao onde estiveram. O que cumpnra com a ma10r m-
gencia. · 
. «Secretaria dos negocias de justiça em Angra, 28 de novembro de 1828.=A.lexand?·e 111a?·

ttns P amploncG." 
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José Garção, E stevão ele Lima, e LaceTda, Eustaquio Francisco de Andrade, Fr. 
Emygdio ele Santa Anna, Francisco José Pacheco, Francisco ele l?au~a ela, Ctml~a, 
Francisco ele Paula Moniz. elo Couto, Francisco José ela Gama, Franmsco Anton~ o, 
Francisco Martins, Jacinto Carlos Mourão, Jacinto Manuel ele Sousa, Joaqmm 
Antonio de Oliveira, Joaquim José da Silveira Barcellos, José Joaquim Teixeim, 
José Joaquim Pinheiro, José Joaquim ele Avila, José Joaquim ela Silva Torres, 
José Joaquim da Silva Rebello ele Antas, José Manuel ele Paiva e Carvalho, José 
Antonio de Oliveira, ,José Antonio Canclido Varella, José Mendes , José ela Silva 
S~lveira, José ela Rocha, José das Dores, José Moles Vieira de Bettencourt, J e
.ronymo José Toste, ·D. Ignacio ele Castilho Blanco, Ignacio P inheiro, Luiz Pa
checo de Lima e Lacerda, Luiz Pach·eco de Lima e Lacerda Juniol', Luiz Mei
r elles do Canto e Castro, Luiz Gomes ·Pamplona Machado Côrte Real, Luiz José 
Coelho, Manuel Joaquim da Silva, Manuel José Coelho Borges, Manuel Thomaz 
de Bettencomt, Marianno Salinas, Fr. Manuel da Luz, Manuel Filippe ele Al
meida, l\bnuel Joaquim de Arat~o, Manuel José de Castro, Manuel José Ignacio, 
Manuel Rodrigues Maciel, Patrício José Abranches, Pedro José Toste, Roberto 
Luiz ele Mesquita, Roclrigo Francisco :Xavier V alente, Sebastião Cabral de Mello, 
Silvestre Pereira Fernandes elos Santos, Fr. tiebastião 1. 

* 
A sobredita momoria provocou obj ecções do vice-almirante Fonseca Prego, que 

fez imprimir· a defeza pro1wia com data ele 15 ele novembro ele 183·2, r espondendo
lhe Moniz G61'te Real em 5 e 30 clq mez immecliato .. Omittimos, porém, simill1ante 
polcmica para mencionar outros documentos de maior interesse . 

Officio 

Ill. mo e ex.mo sr.-Pelo paquete que esta manhã chegou elo Braz il recebi dois 
offieios de v . ex .a datados de 27 e 30 ele setembro. O conteúdo elo ult imo causa
me a maioT satisfação pela ceTteza que v . ex.a me dá das :firmes e generosas in
tenções de sua magestacle o imperador a respeito da sustentação ela causa ele sua 
augusta :filha i e dá-me, p01:tanto, todo ó logar ele esperar que sua magestacle, 
quando houver recebiclo as amplas informações que lhe ha ele daT o marquez ele 
Barbacena, acloptará as energieas medidas que sã0 necessarías lJara a restauração 
do throno da senhora D . Maria II, e t1s seguirá com a coherencia e co.ns.tancía 
precisas para as fazer triumphar. 

Esteja v . ex.a certo que se o governo elo Brazil se prestar a pagar á senhora 
D . Maria II, por meio da garantia ele um emprestimo ou ele qualquer outra ma
neira, o que eleve e do que lhe não resulta nenhum. novo onus i e se sua mages
tade o imperador se pozer abertamente em campo, publicando e fazendo constar 
aos outros governos a resoluçao que toma como pae e tutor de sua magestacle ':fi
clelissima, obrigará todas as potencias a sobrestarem na determinação que a 
mruior parte cl'ellas já começam a manifestar (le seguir o exemplo ela Hespanha, 
reconhecendo o governo ele facto que existe em Portugal. 

Por agora sómente a Hespanha se atreveu a tirar a .mascara com que tinha 
encoberto a parte activa que .tomou na revolução de Portug·al. Os Estados Uniclos 
tambem reconheceram i porém esses, em rasão da distancia e em consequencia da 
inclifferença com que olham para todas as questões de lcgitimiclacle, em nada re
forçam a causa do u surpador. O golpe mais fatal para nós seTia o r econhecimento 
ela Inglaterra, da França e das demais grandes potencias da Europa. A lJarticla 
·ae sua magestade para, o Brazil teria p1·ovavelmente dado occasião a esse r eco
nhecimento, se a oppor tuna noticia da victoría ela· ilha Terceira não tivesse che
gado a tempo para su~pen~er esse golpe, que tanto receio me inspirava. Comtuclo 
os mesmos maus deseJOS ~mcla Nsnbsistem, e sei positivamente que se está tratrundo 
elo m?clo ele os ~evar a effeito; nao, comtu~o, se;m se ,dirigir ainda previamente u~a 
espec1e ele ulám.atum a sua mageJ?tacle tmpenal. E inc1ispensavel, portanto, por 

1 E st es sessenta e quatro nomes não estão rigorosamente alphabetados mas preferimos 
conservai-os co11forme se lê no impresso. ' 
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mãos ~t obra antes que seja ta.rde, e que a nação portngueza tenha perdido intei
ramente o r es to .de alento que ainda conserva. 

Já v . ex. a terá conhecimento talvez da sentença da alçada elo Porto contra mim, 
contra o conde de Villa Flor, João Carlos de Sa.lclanha e outJ.·os inclividüos que 
tomaram pa,rte na expedição que foi a Portugal no ann.o ele 1828 . 

Hoje remetto um exemplar d' ella a sua magestade imperial, appla,uclindo-me 
de lhe 1_:Jocler apresentar um documento solemne elos sacrificios qne tantos subdi
tos :6i.eis da senhora D. Maria II fazom para manter illeso o juramento qúe pres
taram. V. ex.a não deixará de insinuar que alguma declaração de sua magestacle 
o imperador parece ser conveniente para pôr a coberto a r eputação elos portuguc
zes leacs, não tanto em Portugal, onde o seu caraCter é bem conh.ecielo, mas nos 
paizes es trangeiros, onde se arriscam a formar-se um conceito erroneo ácerca 
d' elles, se sua magestacle o imperador guardar o silencio sobre as suas condem
nações. 

Estamos ha bastante tempo sem noticias ela ilha T erceira, ·o que n' este mo
mento s~ torna de menor importanci.a, visto .n~o yoder haver receio, pelo men~s 
até á pnmavera, de nenhuma tentativa elos Imnngos . Em Portugal cresce a mL
seria e continúa o mesmo systema ele tyra.nnia; muitos dos presos sentenciados 
ao desterro estavam promptos a embarcar para as colonias de Africa. 

Vejo com satisfação que se expediram as cartas regias para os domínios nl
tramarinos ; oxalá não se houvesse demorado esta medida, que é de r eceiar não 
chegue já a tempo para produzir bom e:ffeito. · 

No seu ultimo officio suppõe v. ex.a que o marquez ele Barbacena deixou 
aqu~ as providencias necessarias para a sustentação da ilha T erceii'a ·e dos emi
grados ·portuguezes, até se poder em receber ordens decisivas ele sua magestal1c 
o imperador. É verdade que o sobredito ministro nos deixou uma q'ua,ntia ele di
nheiro e fez, segundo me persuado, quantos esforços estavam ao seu alcance 
para que ella fosse adequada ao fim proposto . Porém é igualmente certo que não 
o conseguiu senão imperfeitamente, e que nos achâmos agora ele todo exhaustos 
e na mecessiclade de recorrer .. a toda a casta ele expedientes, e que estes mesmos· são 
muito clifficeis ele encontrar. A força ele diligencias conseguimos embarcar para a ilha 
Terceira um corpo formado ele toclas as praças ele pret que existiam nos depositas 
de França e da Belgica; isto não se pôde executar sem uma consideravel despc
za, e para mais aug·mentar o cruel embaraço em que nos vemos, acaba o encm·
r egado de negocias elo Brazil n 'esta côrte ele se recusar, sem ftmclamento algum 
rasoavel, a satisfazer a ultima ordem ele f. 5:000 esterlinas, que ainda nos r es
tava para r eceber elo salclo ela somma que o marquez ele Barbacena deixou á 
nossa disposição na epocha da sua partida. Procurarei ainda vencer, se possível 
for, a renitencia elo dito encarregado ele negocios, e se o não conseguir, remet
terei a v. ex. a pelo proximo paquete copia ela corresponclencia que tiver havidcr 
com ·elle, pant que possa apresentai-a a sua mag.estade o imperador, e fazer co·
nhecer a esse augusto soberano a, que ponto chegam os so:ffrimentos elos subelitos 
leaes da senhora D . Maria II, quando se ousa allegar, como um motivo sufficieRte 
,para n'ào satisfazer a ordem elo marquez ele Barbacena dada com previo reconhe
cimento elo encarregado, o s.er esse dinheiro applicado para clespezas elo serviço 

· ele sua magestade fidelíssima, como se uma tal applicação, por illegal e horrorosa,, 
bastasse para annulbr as obrig·ações pecuniarias anteriormente contrahiclas! 

Remetto a v. ex. a uns poucos ele exemplares ele um manifesto em que se ana
lysa debaixo elos pontos de vista elo elireito 1mblico e portugu'ez toda a questão 
existente entre a senliora D. Mar ia II e o usurpado r ela sua corôa, e v. ex. a apre
sentanl: r espeitosamente a sua magestaele imperial, em meu nome e no cl0s men8 
colleg·as, o dito manifesto, que nos atrevemos a esperar possa parecer-lhe digno 
ela sua benevolente a1Jprovação. Esta obra, acompanhada de uma collecção de do
cumentos importantes , e a lguns cl'elles desconhecidos até agora do publico, tor
nava-se urgentemente necessaria para r ebater sophismas clesaforadam~nte esp~
lhados pela facção opposta, e acolhidos com p.imia cr ecluliclacl e pela 1gnoranma 
ou adol)taclos pela má fé; por isso não quizemos di:fferÜ' por mais tem1~o a su~t 
publicação., até por nos constar que entr e os gabinetes ela Europa alguns mam-
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festam duvidas sobre a legitimicladc ela nossa causa. T encionrm1os dar-1J1e a maior 
circulaçlto possível em Portugal e nos paizes es tr::mgeiros, e sobr~tudo na reuni~o 
dos corpos legislativos, o para esse ~m se acha qnasi prompta uma trach~c~~o 
franceza que manclámos ü~zer . Todav1a reconhecemos que este papel aclqmnna 
maior força e auctoridacle se fosse assignaclo por algum ele nós r evestido ele um 
caracter diplomatico ou por um governo já installaclo em nome elo sua magestacle 
fidelí ssima. Não pennittinclo as circumstancias n ' este momento nem um :dem ou
tro recurso, r esolvemos deixai-o apparecer sem assignatura, certos que ningnem 
doixariL ele conhecer a origem de que climana. Quanto mn.ior seria o effeito el'esta 

_publicação na Europa, e sobretudo em Portugal, se sua magestacle imperi'a1, como 
pae e tutor ela rainha minha senhora, houvesse por b em acloptal-a, acompanhando
a de um decreto e carta dirigida aos outros governos para r evestir este manifestv 
de um caracter ele 3iuthenticiclade! Bom será que v. ex. a nã:o perca de vista este 
objecto, e creio que poderá consultar ultimamente sobre isto ao marquez de Bar
bacena, ele cuja valiosa e activa cooperação deverá, segtmclo p enso, tirar o maior 
proveito . 

Queira v. ex.a beijar a augusta mão de sua magestacle a rainha minha se
nhora, por mim e em nome dos meus collegas. 

D eus g uarde a v: ex.a Lonch·es , 7 ele dezembro de 1829. - Ill.mo c ex.mo sr. 
conde ele Sabugal.= Ma1·qu ez ele Palmellct. 

Portaria 

Sendo inclisponsavel nas actuaes circumstancias em que se acham 'os habitan· 
tes da ilha Terceira, empenhados em levat· ávante ~L mais nobre, justa c sagrada , 
empreza, qual a elo restabelecimento elo throno legitimo, ela lei fundamental em 
que este se firma, e du libertamonto e clesafl'Tori.ta ela patria e honra nacional, 
que os sacrifi.cios e privações, consequoncias inseparaveis ele toclo o estado vio
lento, sejam por todos r epartidos sem excepção de classe, profissão ou qualidade ; 
sendo, outrosim, a igualdade o caracter essencial dajustiça, que não p ermitte que 
o onus e as vantagens sejam desigt1aes para aqüclles a quem assistem iguaes 
clircitoll, nem que cidadão algum deixe ele contribuir ' p ela maneira que lhe é pos
sivel para a sustentação da causa nacional; a justa o r egular distribuição cl'estes 
sacrificios com o respeito inseparavel aos clirettos de cada um t om sido objecto 
elas mais sérias meditações que me incumbiam, como governador e capitão gene
ral d'esta província, em taes circmnstancias; r e:B.ectindo, porém, que os sacri:fi
cios p ecuniario s t emporarios, ele que elevem nascer as economias que as. ciYcum
stancias imperiosamente reclamam só podem r ecaír n'aqnell es inclivicluos qae, 
constituiclos em Jogares mais elevados, têem por isso maiores v encimentos , e não 
~'aquelles a quem a fazenda publica só concede o necessario para sua sustentaçfio 
e desempenho ele suas ftmcções, como entre os ecclesiasticos o é a veneravel 
classe dos curas, entre os empregados civis os ele classe subalterna, e na classe 
mtlitar os soldwclos, o:fficiaes inferiores e até certo ponto os officiaes subalternos : 
h ei por b em, emquanto solícito me occupo elos meios de augmentar e fazer exacta 
e economtcamente arrecadar a fazenda p-nblica em todos os seus ramos, ordenar 
que do 1.0 de j aneiro proximo em diante se execute o seguinte : 

1. 0 Na sé de Angra á dignidade ele tbesoureiro mó r , aos sete reverendos co
n egos, aos dois meios conegos, ao p enitenciario, snb-chantre, mostre de cercmo
nias, r eitores, capellães; mestre ele ca;pella, organist~, sacristão, altareiro, porta
massa e prégador se paguem effectiva)Jlente os r espectwos vencimentos em generos 
c~reaes e outros ; que, po:·ém, os vencime~tos em ~o~cla lhes sqjamlançaclos em cre
chto sobre a fazenda publtca , :rara lhes serem satisfeitos em cpocha mais favoravel. 

2 . 0 Que o mesmo se pratique com todos O$ r ever endos vio·arios e b eneficiados 
ele todas as igr ejas d'esta ilha sem excepção alguma. 

0 

3 .0 Q~re ao gov:ernador e capitão gene:·al d'esta província se pague effectiva
m.ente a 1mpor~anc1a do ordenado ~o r efenclo carg-o; que, porém, 0 soldo ele sua 
patente Jhe SC.Ja abonado em Cl·ed1to sobre a fazenda pti!.blica a,té qnc mruclem as 
c ircumsbncias . 
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4. 0 Qne 2. todos os empregados civis, Ct\jos vencimentos, p,rovenientes de um ou 
mais empregos, excederem a q nantia annual de 400~000 réis, se pagL1em effecti
vamente as duas terças partes dos ditos vencimentos, e a terça parte restante lhes 
seja ::1.bonada em credito sobre a fazenda publica até que lhes possa ser satisfeita 
em epocha menos cliíficil. · . 

5 .0 Que todos os empregados civis e pensionarias do estado que, por um ou 
mais ordenados ou pensões, receberem quantia annual excedente a 300~000 réÍs 
recebam effectivamente as tres quartas pattes dos mencionados ordenados ou pen
sões, e que a quarta parte restante lhes fique em divida pela fazenda. 

6. 0 Que a todos os empregados da alfandega, cujos vencimentos consistem em 
trig·o c dinheiro, se pague effectivamente a parte em trigo·, ficando-lhes, porém, 
a parte pecuniaria em di vida pela fazenda. 

7. 0 Qc1e a todos os o:fficiaes do exercito de Portugal em effectivo serviço na 
guarnição se. paguem os soldos de suas patentes em moeda forte, · e aos das ilhas 
em moeda fraca. 

8 .0 Todo o pagamento effectivo de gratificações, seja qualquer que for a sua 
origem e dos tewos. de augmento nos soldos aos officiaes, seja supprimido, sendo 
as ditas gratificações e augmento abonados em credito sobre a fazenda publica a 
todos os officiaes que a ellas tiverem d ireito. 

9. ° Fica igualmente suspenso o fornecimento ele rações de pão e e tape a todos 
e quaesquer officiaes, qualquer que seja o serviço em que se empreguem; o valor, 
porém, cl'estas será abonado, a quem competirem, em credito sobre a fazenda. 

10. 0 Ração alguma ele forragens poderá ser paga a dinheiro, qualquQr que 
seja a e1)ocha do seu vencimento. 

11.0 Aos o:fficiaes do batalhão de artilheria d'esta ilha, que, por não estar eles
tacado este corpo, não têem direito ao augmento ela terça parte nos soldos, ces
sará de abonar-se o referido augmento. Aos officiaes, porém, de Portugal ser
vindo como aclcliclos no dito batalhão, a quem como destacados o dito augmento 
pertence, ser-lhes-ha abonado em credito sob1·e a fazenda publica. 

12.0 A todos os officiaes superiores que não commandarem corpos ou districtos, 
onde se não acharem empregados em eommissões que lhes dêem direito a grati
ficação q~e, segundo o artigo 8. 0 , só é abonada em divida, se pagarão effectiva
mente tres quartOS dos soldos, e O qLlarto restante lhes sedt abonado em credito 
sobre a fazenda pub1ica. · 

1~.0 Para ·que os officiaes, que o serviço obriga a clespezas de secretaria, fa
çara face ás referidas clespezas, a fazencla publica lhes pagará mensalmente as 
seguintes quantias: ao commandante ela força armada, 12~000 réis; ao governa
dor do castello ele S . João Baptista, n'esta qualidade e na ele commanclante do 
deposito de officiaes, 12~000 réis; aos commanclantes de corpos ele linha e de vo
luntarios 4~800 réis; aos commandantes elos d.istrictos, 1~600 réis; aos comman
clantes d~ companhias ele linha e voluntarios sapadores, artilheria da costa e pre-
sídio, 1~600 réis. · 

A junta ela fazenda publica d'esta província, e todas as mais auctoridacles e 
indivíduos a quem a observanci-a ela presente c.ompetir, o tenham assim entendido 
e o façam executar e executem cada um na parte que lhe toca. Palacio do gover
no em Angra, 7 de dezembro de 1829.= Conde ele Villa Flo1·. 

Officio 

IU.mo e ex. 1110 sr. -Tenho a honra de remetter a v. ex.n a inclusa relação dos 
intlividuos que foram presos ultimamentei. Sobre o estado ela minha commissão 

l Eis os nomes : Diogo de Goes Lara e Andrade, juiz da alfandega da Horta; Bernardo 
'.l)lle~ de Utra Ma~hado, e~cr~v_ão ela mes9; grande el_a "mesma alfnnelega; Mat~1ens de Aqni!lo, 
Ylgano ela freguez1a ela R1ben·mha; .Dommgos Gutlerres Brakmont, beneficiado da matnz; 
João Ig.nacio Quaresma, mestre de piano. 

Em officio de 15 de novembro remetteu 0 desembarO'aclor Torres outra relavão de presos, 
que eram José Ma:uri~-io, vi-:-encl'o d~ s_ua a~;encia, e Joaq~ím José :Pinheiro, official .de baTbei
ro, dos quaes ·o pnmen·o mutto se dtstlllg'LUU na rebelliào e surpreza elo castello de l:3anta Cruz 
nos <dias 4 e 5 de novembro de 1828. -

5G 
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SÓ· tenho a dizer a V. ex. a que VOU continuando nos interro.gatorÍOS aos presos, e 
até hoje estão perguntados vinte e cinco. Como successivamente vão sendo presos 
outros, não posso fixar o tempo em que acabarei estas diligencias, alem elas quacs 
pouco mais me restará a fazer para concluir ele todo a minha commissão n' esta ilha, 
;.mde,-havenclo dois ministros, nenhum me tem ajudado, como contava; o corregedor 
pelas rasões que j á tenho exposto _a v . ex.a, e o jLliz de fóra por se acha.r d9ente 
ha quasi dois mezes , por m;Jjo mot1vo se têem demorado mais os meus trabalhos. 

Novamente solicito a v . ex. a a reso.tução sobre a minha conta de 16 ele setem
bro preterito, para saber a maneira com que me devo haver na prom.mcia ácerca 
do vice-consul elo Brazil n'esta ilha, que se acha comprometticlo, e bem assim con
tra qualqueT outro que o ficar em resultado cl.e todas as diligencias a que· ainda 
estou procecl enclo. Nada mais se me offerece a dizer a v. ex." senão que esta ilha 
está em socego, para o qual a presença da tropa e a devassa muito tem concor
rido, e que nada se sabe a r espeito da T erceira e do bloqueio, pois n.ão têem che-
gado navios algtms . · 

D eus guarde a v. ex. a Horta, 7 ele dezembro da 1829.-Dl.mo e ex.1110 sr . Joffo 
ele Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães, ministro e secretario ·ele estado 
dos negociGs ecclesiastices e ele justiça. = José .1.11ontei1·o T01'1"es. 

Qfficio 

·(N. 0 1:2 3 rcs'ervat!o J. 
IJLm" e ex.mo sr. - Hoj e expede o ministro de sua magestade catholica um 

correio ao seu governo, com o fim de o informar exactamente das sua.s ultima.s 
entrevistas com lord Aberdeen, de que eu, nas minhas c:artas particulares, tive 
a honr,a ele repetir a v . ex.a o r esumo pelos ultimos paquetes. P arece julgar, se
gundo a phrase de lorcl Aberdeen, a questão portugueza clecidicla, e que a decidiu.' 
a Hespanha: trata-se ele fórmas, para o fazer ele uma maneira hono1·able et nous nmts 
en occupons; é preciso desembaraçarem-se elos engajamentos anteriores 7 .e é este o 
maior trabalhe. 

A Austria quer tornar a fazer r eviver a -icléa elo cas.amento, mas lorcLAber
deen diz que este governo o estimará muito pelo interesse que toma por Portu
gal, alem de que esse seria o meio de impedir todas as pertqrbações no paiz para 
o futuro; porém que o não proporá como condição, não se separaní desde já elo 
goveTno austríaco, mas ha de empregar os meios de o convencer, sendo elo('! seus 
princípios irem de accordo na marc~a política. 

A · amnistia occupou a maior parte do tempo ela entrevista, dizendo lorel 
Aberdeen que, para ter completo effeito, é preciso que seja cóm as menores ex
cepções possíveis, ou sem nenih.umas, a que D'. Francisco Z ea respondeu com b 
seu talento e interesse pela; nossa causa, que seria este um meio que sua mages 
tacle catholica m:i;nca pocleria aconselhar: perdoar a inimigos. que lhe estão. hoj e 
fazendo guerra era capitular, o que era indecoroso para um governo: para ter lo
gar uma amnistia é preciso r econhecer a auçtoriclade qi1e a dá, e fazer esse reco
nhecimento quem a r ecebe : r espondeu-lhe lorcl Aberdeen, apesar ele estaT bem 
convencido das rasões com que apoim.i este principio, que t emia não se conse
guisse assim o fim; lembrou-se então D. Francisco Zea de dizer que, á vista eles
tas cli:fficulclades, s6 havia um meio, e era dar-se um praso clet erminaclo para 
que todos que hoje não r econhecem a auctoriclade ele sua mage-stade fidelís
sima, se lhe submetterem em toda a. extensão d'este termo, levando sempre em 
vista a rendição da Terceira de que ha tres ou quatro mezes fallou: parece 
qu.e -lorcl Aberdeen approváTa completamente esta icléa, com o q:ue :fica salVa a 
dignidade r eal e evidente a sua clemencia, satisfeitas , ou sem meios ele mais 
exigirem, as potencias estrangeiras, e r ecuperada a ilha Terceira sem çusto ele 
sangue nem immenso cabedal, rendição esta. tão importante no momento actual, em 
que aquelle ponto, servindo ele r eceptaculo aos malevolos e de baluarte aos r evo
lucio·narios, protege as. perturbações e ameaça as outras ilhas, sendo o fermento 
de uma revolução continuada. . . . . . 

Persisto em dizer que a ammsha, cl'esta manerra que se falla, nãb é idéa 
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·a, ~ste governo, como já repeti; tive occasião ele rectificar ·esta idéa fatiando 
eom o duque ele Laval, que me repetiu, que só amnistia, sem excepções, pro
duziria o effeito, trazemlo o conhecido argumento ele que o procedimento da 
Europa tinha induzido estes clissidentes; e repetindo-lhe, entre outras rasões, 
que não .era da dignidade ele um governo capitula1' com os revolucionarias, 
e que sem elles se submetterem não podia esperar, responclet\-me mais ele uma 
vez ils se submett?·ont; ils reconnaítront: ainda qae isto não tenha nada ele ôfficial 
fnz conhecer qual é a opinião elo seu governo e a disposição dos protegidos, isto 
tanto pela posição cliplom~tica · do cluque, como pehs relações é intimidade com 
o príncipe ele Polignac. 

Fez grande e:ll'eito, entre os refugiados, as salvas que as gazetas dizem ter 
sido dadas ao marquez ele · Palmella, aiNda qüe algtms dias depois o C ou?·?· i e?· 
ele 3 trouxe o motivo d'ellas, e foi mandado pôr pelo governo, mais positivo que 
aquella foll1a o inseriu; o governo mandou dizer que as salvas tinham sido dadas 
~t princeza de Esterhazy pela sangtlinidacle com a casa real ele Inglaterra, e que 
se o marqHez de Palmella foi á secretaria cl'estado, foi como um particular. ' 

Det!s guarde a v. ex. a Lonclres, 7 de dezembro ele 1829·. -In. mo e ex.mo . r. 
visconde ele Santarem. = Visconde ele Asseca. 

Protesto_ 

Os abaixo assignaelos, ciàadãos portuguezes, fieis it causa da legitimidade e 
ela liberdacle, e refugiados em França, tendo cl'mhecimento de ·que o prefeito cl'este 
departament0 remetteu ao ma.ü·e el'.esta villa o officio elo teor seguinte: -

<<Üabinet elu préfet.- Rennes, le 7 elécembre 1829.-Préfectn.re de Ille et 
Vilaine. - lVIr. le maire:-Je m'empresse de vous fE~ire connaí:tre les mesures 
que ont été acloptées relativement aux réfugiés portugais qui sont encare dans ce 
département, elont une partie se trouve clans votre commune. 

· «Il résulte de la lettre que S. E. le ministre de l'intériem· m'a fait l'honneur 
de m'écrire à ce st~et, que ces étrangers ne clési?·ent pas cl'êt?·e tmnsj'é1·és à Ostende_, 
et qu'il n' a été fait auctm préparatif pour les y faire transporter; ils clemanclent, 
suiv~unt ce· qu'a fait connattre mr. le marquis de Palmella, la faculté de rester en 
France. Dans cet état ele choses, comme il ne peut être question ele les· forcer ele 
sortir du territoire, qu'on ne peut non plus les la.isser réunis sur le même point, 
attendu qu'ils trouveraient plus clifficilement eles moyens ele subvenir à leur exis

. tence, et comme le gouvernement clu roi n'est. pas en mesure ele leur continuer 
les secours que leur étaient précéclemment accorelés, il y a lieu de leur permettre 
ele se clisséminer, afin qu'ils puissent se procurer plus facilement ces moyens d'exis
tence. J e vous prie ele leur faire part· ele oes dispositions, et de leur fail·e remettre 
un état incliquant le li eu oit chaetm cl'eux vouclra se renelre, 'afin que j e fasse 
stu-le-champ préparer eles passeports q1;ti seront délivrés gratuitement, ou avec 
l'inclemnité de route, suivant le cas, pour lieu de résiclence qu'ils choisiront. 

«ll est nécessaire que vous me fassiez parvenir cet état tres promptement. Si 
quelques uns elésirent passer à l'étranger, rien ne doit s'y opposer, etje suis aü
torisé à letu délivrel' eles pass~ports, pourvu qu'ils voyagent isolément. Le~ 
fonds de seco1;1rs qui sont encore à ma clisp0sition me permettent. de leur faire 
payer la solde jusqu'au 15 du com·ant. . 

« Vous vouclrez bien clonner les ordres nécessaires pour qU:'elle leur soit remise 
jusqu à oette époque, passée laquelle il ne me sem plus possible de leur faire 
rien payer. Agréez, mr. le :inaire, l'assurance ele ma parfaite consielération. =Le 
préfet, Jo?·dctn. 

«Pour copie exactement conforme à la lettre de mr. le préfet, dont je suis 
saisi. =L e maire ele Hédé, Attb?·e. -Li eu du cachet. » · 

Declaram que nunca r~cusaram saír ele França em direcção a Ostencle, e em 
execução das ordens.por vu·tucle elas qua'es saíram elo elepos:lto ele Lavai; pelo con
trario sempre espera•ram seguir a dita direcção, e só pararam n'esta villa em 

. cumprimento ela contra-orcl.em que para isso receberam! Os mesn:tos abaixo assi
gnados, proximos ?- cumpnr o que determina o officio acima cop1aclo, protestam 
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que, em qualquer logar e situação a que os leve a sua sorte, cumprir~to o ~1ue se 
lhes determinar para serviço ela causa a que se saC'I:ificaram, e não duv1darão 
um momento Teunir-sc quanelo for necessario e possivel. 

Em firmeza do que se fez esta declaração na villa de Hedé, aos 11 ele cle
~embro de 1829.=Joaquim de Sousa· Quevedo P.iza?"?'O; brigadeiro general=José 
Julio de Ca1·valho, coronel do 10. 0 de caçadores= Victo1·i1w José ele Almeida 
Se1YàO; tenente coronel do Tegimento n.0 H'>=João Pecl1·o SQa?·es L~tna) major 
de artilheria · D. Antonio José de Mello; alferes elo 16 ele infanteria= João An
tonio Lobão) primeiro tenente ajudante de artilheria do ultramar=..IVIc~mbel Julio 
ele Cc~rvalho) alferes elo 10. 0 batalhão de caçadores=Raphcwl FeTnando P 'raça; ca
pitão addido a caçadores 12 =José de Vasconcellos Baneleim ele L e'mos; capitão 
do 10.0 batalhão ele caçadores = Peel1·o Antonio Pe1·eir·a So1·omenlw; alferes elo baJ· 
talhão ele caçadores n. 0 11 = Alexancl?·e José · de Fcwia; alferes elo 2. 0 de caçad.o
res = José Pinto R ebello; bachm·el em meclicina = Joaquim Noguwi1·a GcVJul?·a, 
secretario do governo das armas do Porto:= Joaquirn Dias lYialhei?··o, alferes de caça
dores 12=Fmncisco José Femaneles e Costa, alferes de caçadores 12= 1J!Ianuel Eleu
terio Malhei?·o) capitão do 12 de caçadores = Be?"'IW?"elo José ele Ca?·valho; alferes de 
caçadores 10=Mamwl Ant01~io Fer1·eiTc~ ele Aragão; major dos reaes fuzileiros= 
João Luiz Pe1·eim; capitão pagador ele caçadores 12=Joaquim Rodrigues ela 
Costa Simões; tenente do 1. 0 batalhão de caçadores = João Evangelista COl~finho; 
tenente ele caçadores 10= José Ltâz ele A?·ctttf.o, tenente ele caçadores 12=L~~iz 
Antonio ele Miranda) tenente de caçadores l0 = 111amtel Jqsé Duque) alferes ele 
ca-çadores 12 = José Xavim· Mames ele Rezende, alferes de eavallaria 4=Leonel 
Ta·va1·es Cabml; deputado da nação portuguerz;a=Felic·iano Rebello Bacella1·; ca
pitão do batalhão de caçadores 12=José Baptista Dias.; tenente de milicias= _ 
Theotonio Claudio ele Mello; t enente dos reaes fuzileiros ele D. Pedro lV=Ale
xand?~e lltlag1w de Castilho; guarda marinl1a da armada real= M'igtMl Coelho; al
feres do 10. 0 de cacadores =Peel1·o 111a?"Ía Pinto G-uedes; tenente do 12-0 regimento 
de cavalla.ria=Ile;.mano Bastos ele A zevedo; segundo tenente ela armada Teal= 
Mambel el(j(, Costa) cirurgião mór de milicias=.Miguel ele So~~sc~ Coelho, alferes ele 
caçaclGJres 12 = MamMl ele Sousa clct Silva) alferes ele caçaelores 10 = João Anto
nio li!Ja1·tins; :alfeJ.·es ele caçadores 12=João Alves; alferes .ele caçadores 12= 
Vicente Fm·o·etira B?·anelão; capi.tão do 9.0 regimento ele cavallar.ia=F?·ancisco 
Aniceto Carneiq·o') capitão quartel mestre de caçadores lO= Domingos' 111ctn~tel Pe
?·ei?·a ele Ba?'?10S; te-nente do 5. 0 regimento de cavallaria=João Pecl?·o Leco1· Buys= 
Je1·onynw An~onio) .alferes do regimento 15 ele infanteria= Belchi01· José Gctrcez; 
segundo tenente de artilheria 4=1Vfanuel Pecl1·o ele Alcantcwa~ alferes ele cavalla
r.ia lO=José clcb Silva, alf.eres de caçadores lO=Fmncisco de Mello Vctz Pinto; 
alferes de caçacl~res n. 0 ll = .Gaspar Mille?·; fiel do exercito= Ântonio da Silva 
Magalhães; ajudante de cinugia de caçadores 12=Agostinho Antonio Rebocho~ 
alferes do r egimento 23 = lllt/Íz Mcw:;inw elo Sobnil; tenente elo 2. 0 batalhão de 
caçaclores = José Gonçahes Ba?~bosa, ajudante de milic.ias=Antonio Joaquim ela 
Rocha; alferes de caçaclores 11 =José Antonio ele Azevedo; cirurgião mó r ele ca
çadores 10=Antonio Gomes Lima, capitão dos voluntarios academicos de Coim
bra= Manv.eZ. José ela C1·v.z, CÍil"llil:gi.ão ajudante ele caçadores ll=Be?"?ta?·do An
tonio de Figuei?·eclo, amanuense de primeira classe elo ministerio da guerra= 
Joaquim Vellez Ba?Tei·nas~ tenente d<o bat;.;'tlhão de caçadores n. 0 2= José Gumes 
Lima) alferes de rriilicias de Toncl.ella = F1·ancisco ele Paula Bm·1·os e Quaclr·os, 
major do · regimento da l\tlaia=Por procuração do capitão José de Mendonça 
David, de cavalla~i:; 4, do major graduado_ de n;lilicias, J oã@ Antonio Lopes de 
Andrade, e do capltao de cavallaria 12, Albmo Ptmenta elE\ Aguiar, Pmncisco ele 
Paulc~ Barr·os e Quadros, major do regimento da lVIaia. 

Está conforme o original.= Cm·valho, coronel do 10 ele ca9adore-s. 

Alvará 

En el-re.i faço saber aos que este alvará com força ele lei virem que, senclÓ-me
presente em consulta do real conselho ele mal'inba a clesharmonia em que, depois 
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da publicaç.ão elo reg·nb.mento de 21 ele fevereiro ele 18161 ficou á organisação dos 
conselhos de guerra navaes1 a respeito elos conselhos de guerra elo exercito, cuja 
bondade se encontra confirmada pela experi"encia ele mais ele treze annos coni;!e
cutivos; e que a referida ·organisação ainda existente na repartição ela marinha é 
defeituosa a ponto de não se poder applicar aos diversos casos occorrentes na 
mesrna repartição, que aliás exige reguLações _especiaes e de urgente · necessi-
dade, a bem ela recta administração da justiça, na qual interessam tanto a pu
blica tranquillicbde e o meu real serviço; por estes motivos, e para que na men
cionada r epartição da marinha se possa cumprir o que está determinado no muito 
bem entendido e assaz importante artigo 3. 0 do a lvará ele 4 de setembro ele 
1765 : sou servido ordenar: . 

1~ 0 Que os consellros de guerra na marinha sejam formados por sete vogaes, 
sendo um cl'estes o auditor geral àa marinha, que tambem servirá com0 relator. 

2. 0 Que os seis restantes sejam offi.ciaes de pa.tente; e quanclo o réu tambem. 
o for1 a graduação dos vogaes será immediatame:r;I.te superior, ou pelo meno-s 
igual á d'elie; entendend.0-s_e que a do presidente sempre serà superio.r á dos ou1-
tr0s vogaes, e nunca inferior á de major ou capitão-t.enente. 

3. 0 Q.ue pertencendo o r éu á brigada r eal da marinha, os vogaes elo c0nselho 
sejam tambem officiaes cl'esta brigada; semlo-o em todos os outros casos do 
corpo ela armada real. · 

4 . 0 Que sej,a qual fo·r o corpo, a que os vogaes deverem pertencer, os eífectivos 
preferirão aos ag-gregaclos ou addidos, estes aos graduados e estes aos reformados. 

5. 0 Que não ~1avenclo numero sufficiente elos ditos vogaes, a falta elos do 
corpo da armada real seja supprida pelos da brigada, e r eciprocamente a d'estes 
por aquelles'; e se mesmo assim faltarem, será o resto requerido ao exercito em 
officio dirigido ao general governador das armas ela côrte, pelo general que exer
cer a principal aucto.ridade militar naval. 

6. 0 Que sendo o l'éu official honorario, entrem n.o dito numero de vog·aes dois 
officiaes honorarios; e sendo-o ele provimento, entrem dois officiaes ele provi
mento.; preferindo-se, em um e outro caso, os que lhe forem superiores em g;ra
duação e mais ana.logos em profissão; tudo, porém, na intelligencia de que na 
falta d'estes dois vogaes serão nomeados outros tantos officiaes da armada real, 
cuja graduação não seja inferior á do réu. _ . · . 

7." Que nos casos ele crime ou cle1icto 7 pelo qual eleva o réu ser julgado em 
conselho de guerra, o commanclante do cor130 ou do navio, onde o criminoso es
tiver, o Ütrá constar áquelle superior, debaixo ele cüjas ordens servir; o qual de
verá participai-o . com a maior brevidade po.ssivel ao general que exercer a prin
cipal auctoridade mi!Litar na repartição da marinha; e este nomeará os vogaes 
do conselho, segundo :fica regulado; entendendo de mais a mais q ri e nenhum cl' es
tes vogaes seja da guarnição ou ela companhia do réu. 

8.0 Que no processo observar-se-ha não sómente o que está orclenaclo pelos 
alvarás OLl leis de 15 ele julho de 1763, ele 18 de fevereiro ele 1764 e ele 4 ele se
tembro de 1765

7 
mas üumbem o decreto ele 5 de outubro de 1788, o alvará de 

~6 ele abril ele 1800, o decreto de 9 de abril ele 1805, a portaria de 3 de :feve
reiro de 1-'314, e os§§ 6.0

1 7. 0
, 8. 0 e.9 .0 do artigo 3L0 do regulamento de 21. 0 

de fevereiro ele 1816; devendo aliás entender-se que os artigos ele guerra da 
armada real, como legislação propria ela ·marinha, e mandados executar pelo r efe
rido alvará ele 1800, devem s'er antepostos aos elo exercito, que sómente serão 
considmmclos, como legislação mais analoga, nos casos não mencionados na ela 
~trmada real. · 

9. 0 Que nos cliarios ele bordo, apenas · se avistar qualquer navio, terra ou 
baixo, _se escreva a distancia do obj ecto avistado e o rumo verdadeiro a que 
demora; repetindo-se outro tanto de hora em hora

1 
pouco mais ou menos, quando 

o objecto for navio que· pareça suspeito; e ele duas em. duas nos casos restantes, 
declarando-sê o motivo ele não se effeituar este assento, quando não podér ser 
executado . 

10. 0
1 Que no caso ele navio suspeito se faça uso elos signaes ele reconheci

mento particular, apenas podérem ser r espondidos, notando-se logo no clia.rio o 
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infltantc em que cl'elles se usou, o da resposta, e qual foi esta resposta; 0 qne 
similhantemcntc se praticará emquanto a qualquer commimicação ou correspon-
dencia ele viva voz, ou por signaes ·com quaesquer navios ou terras. . 

11.0 Que tratando-se ele varias navios se repitam iguaes assentos a respeito 
r1e caüa um cl'elles, principiando pelo que parecer mais vizinho e acabando no 
mais clistante. 

12.0 Que em navegação ao longo ela terra se prefira, sempre que poclér ,ser, 
a marcação ele dois pontos, convenientemente escolhidos entre os pl'incipaes, ft ele 
um com avaliação da distancia; effeituanclo-se esta marcação e sua escripturação, 
ele cluas em duas horas impr~terivelmente, sempTe que possa Tealisar-se no caso 
de cruzeiro ou bloqueio. 

13.0 Que procedendo-se a conselho ele guena por causa de apTisionamento, 
ele naufragio, ele mau logro de commissão, ou por qualquer outro motivo, cujo 
conceito deva ·ou possa depender elos assentos mencionados nos §§ 9. 0 a 12.0

, 

seja um dever impreterível exigir a apresentação cl' ellcs; e o vogal interrog·:1nte, 
logo depois cl~ts lJergnp.tas ordenadas pelas leis anteri01;es , interrogará o réu e as 
testemunhas, ele sorte que se liquide o mais completo conhecimento das r eferidas 
circumstap.cias. 

14. 0 Que tambem devam ser presentes nos ditos conselhos, e nos casos res
pectivos, 0s detalhes das guarnições a postos para o combate. 

15.0 Qúe não existindo os referidos assentos, e não se podendo deduzir 'elos 
. interrogatorios o conhecimento mencionado no § 13.0

, como em tal caso a falta 
ou confusão eleve não provir ela ignorancia elo réu, pois ele :inais a mais a pro
mulgação cl' esta lei lhe dá toda a publiciclacle, se o réu não satisfizer plenissi
mamente ácerca ela referida falta, deverá ser ·a causa d'ella attribtúcla á sua 
consciencia, e portanto entender-se que o conhecimento elas mencionadas cir
ctunstancias não lhe é favoravel. 

16.0 Qne os assentos relatados nos paragraphos anteriores não desobrigam os 
ordinarios ácerca elas milhas, proas, vento, pa!llno, abatimentos, marrobTas e mais 
similhantes ; nem, ele declarar a clifferença dr variação entre a agulha · ela bitacola 
e aquella com que forem feitas as marcações prescriptas. 

17.0 Que de mai~ a mais nos conselhos ele guerra de veTá o vogal interro
gante pergunt~r tudo o que pQdér concorrer para se formar exacto conceito, não 
só do objecto elo conselho, mas tambem 'elo €;mu ela culpa elo réu. 

18.0 Que será tambem dever impreterível elo conselho investigar, -ou fazer 
investigar por meio do vogal interrogante, se os assentos apresentados f'OTam 
feitos com a presteza, publicidade e mais formalidades indispensaveis para se
rem julgados ~egaes, e por isso perfeitamente acreclitaveis em juizo. 

19.0 Que o mesmo ·interrogante deverá interrogar as testemunhas áceTca dos 
assentos a1Jresentados, assim como lhe cumpre interrogai-as. 

20. 0 Que no caso de algum vogal pretender algum esclarecimento, o interro
gante deverá progredir no interrogatorio, até que o vogal se dê por satisfeito . 

Pelo que, manclo ao real conselho de marinha, mesa elo desembargo do paço, 
regeclor ela casa ela supplicação, e a toclos os tribtmaes e pessoas a quem per
tencer o conhecimento cl'este alvará, que o cumpram e guardem como n'eHe se 
contém, não obstante quaesquer leis, Tegimen:tos, ordenações, alvarás, decretos 
ou ordens e1n contrario, que hei por bem clerogar para este effeito sómente, como 
se ele tudo fizesse iii.dividual e expressa menção, ficando aliás sempre ·em s·eu 
vig0r; e valerá como carta passa,cla pela chancellaria, ainda que por ella não ha 
de passar, e que o seu effeito haja ele clurar mais ele um anuo, e muito mais, nl'i.b 
obst~tnte as ordenações em contn1-rio, r emettendo-se o seu proprio original para 
o real archivo da To:rre elo Tombo. 

Dado no palacio ele Quehlz, aos 11 de dezembro cle. 1829. =REI) com guar-
da.= Conde de Basto. . · 

Alvará 

Eu el-rei faço saber aos que este aJvar~!t com força ele lei virem· que, sendo 
notaria a necessidade ele providencia em que se acha a organisação dás orclenan-
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ças cl'esta capital, porquanto a que actualmente tem das clez'8seis legi,ões , naci&
naes, que vieram a substituir os seus quatro antigos .regimentos de ordenanç,as, 
e o chamado dos privilegiados da côrte, foi uma medida interina, a que era. fo:c
çoso recorrer pelo perigo da invasão imminente, de que esteve ameaç.§Lcla, , e a 
que, pelo augmento da sua povoação e grancleza,. não satisfaziam os mesmos -- an
tigos regimentos ele ordenanças, cumprindo. tambem que ás corpor.ações., que for
mavam o referido C01]JO ele privilegiaelos ela côrte se lhes guan1e a contemplaç~o 
devida a seus fóros e privilegias, a fim de que, conespondendo á confiança q~e 
merecem, possam prestar nas ~ccasiões opporttmas o serviço a que se destinam..; , 
e sendo todos estes respeitos dignos da minha paternal e real atten.ção: sou ser
vido ordenar que n'esta capital se formem oito 1;egimentos de ordenanças de tres 
terços qacla um, clanclo · por extinctas as clezeseis legiões nucionaes, cr.eadas por 
decretos de 11 e 23 ele dezembro de 1808, assim como os quatro regimentos ele 
.ordenanças ·que antigamente existiam, tudo na fórma elos trinta e dois artigos do, 
plano que baixa com este · assignado pelo conde de S. Lourenço, conselheiro. 
de estado, ministro e secretario ele estado dos negocias da guerra, aos quaes se dará. 
validade e execução, como se todos fossem encorporados n'este alvará com força, 
cl@ lei, . . e ele cada um d'elles se fizesse expressa e ineliv.idual men:çii'.o; e q,ue o,. 
chamado regimento elos privilegiados ela côrt~ seja instaurado ao exercício que
lhe compete, em virtude elos privilegias, fóros e isenções que gosam os individuo_s . 
. das corporações ele que se compõe, reservanclo eu para o futuro o estabelecer a 
fórma por que as praças cl:este corpo devem satisfazer o serviço militai·, a que 
todos os habitantes da monarchia são obrigados, e fazm~ aquellas modificações na 
sua organisação que as· circumstaricias exigirem. 

Pelo que mando ao conselho de guerra, presielente do meu real erario, se
nado da camara de Lisboa, tribl.maes ele justiça · e faz.encla, governadores de ar
mas e mais-pessoas, a quem o conhecimento cl'este pertencer, o cumpram e guardem. 
e façam cumprir e guardar tão inteiramente como n'elle se contém, não obstante,, 
quaesquer leis, regimentos, ordenanças, alvarás, dem:etos ou resoluções em con-
trario, porque todos e todas hei por derogadas, como. se d'elles e d'ellas fizesse 
aqui expressa e especial menção em quanto forem oppostas ao sobredito, alvará 
com força de · lei, ficando aliás em seu vigor; e este valerá como cm~ta. passada 
pela chancellaria, posto que por ella não ha ele passar, e a.incla q11e o seu• effeito, 
haja ele durar um e muitos annos, sem embargo ·elas oretenaç_ões- qtle-o· contraTio 
determinam. · 

Daelo no palacio ele Queluz, aos 12 de dezf')mbro ele 1829. = Rm, com guar--
da.= Concle de S. Lozt?"enço. . 

Plano· para a organisação dos regimentos de ordenanças d ,a côrte-

Artigo 1.0 Os oito regimentos de orclenanças ela côrte comprehenderão toclos; 
os habitantes cl'esta capital incluídos no alistamento das extinctas legiões e antigos 
regimentos ele ordenanças. 

Art. 2 . 0 O districto de cada um dos oito regimentos comprehenc1erá os clistri-. 
ctos ele duas das extinctas legiões, vindo a pertencer ao primeiro regimento os . 
districtos das legiões do campo ele Santa Clara e do Caes ; ao segtmclo os das le-. · 
giões ela praça do Commercio e elo Loreto; ao terceiro os elas legiões elo caes e1o . 
Sodré e ela Estrella; ao quarto os elas legiões_ elo Carmo e ele S. Peeho ele AI
cantara; ao quinto os das legiões elo Rocio e elo campo ele San.t'Anna ;. ao, sexto. 
·os das legiões do Paço ela Rainha e da Cruz elo Tabuado; ao, seti-mo os elas le~. 
g iões cilas Amoreiras e do. campo ele Ourique; e ao, oita:vo-regimente·. os districtos. 
das legiões das Necessidades e de .Belem. 

Art. 3.0 Os regimentos ele ordena.nc;as da côrtJ;) desempenha1:ão, as mesmas. 
obrigações e serviço a CJ.1\e corYeS-J?Oncliam e- eram ob1jgadas as eKtinJ::tas legiões 
nacionaes e antigos regimentos de ordenanças ela côrte. As 1-:01miões, ex.ellcicios e" 
alistamento se observará pelo mesmo modo que se · achava estabelecido nas le~
giões; para o que todos os livros, mappas e mais papeis. que~ lh.es pedenciam ele-. 
verão passaT aos chefes de cada üm dos respectivos regimentos de or.denan.ças .. 

Art. 4. a Cada regimento de ordenanças se comporá de um estado maior e d'e 
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tl1es divisões, com a dcnominaçfio ele «terços ele ordenanças)), sendo cada uma 
d'estas cliviclida em dez companhias. 

Art. 5. 0 Em conformidade do disposto no artigo antecedente e no ~trtigo 2. 0 , 

o clistricto ele cada terço ele orclenanças comprehenclerá os clistrictos ele dois dos 
batalhões das e~tinctas legiões, ele que se formar o regimento ele ordenanças res
pectivo. 

Art. 6. 0 O estado maior de cada regimento de ordenanças será composto ele 
um coronel com1nandante, ele um ajucla.nte com a graduação ele capitão, e de um 
escrivão que terú a graduação ele alferes i e que, similhantemente ao que percebiam 
os escrivães dos antigos regimentos ele ordenanças, vencerá o soldo de 6~000 réis 
por mez, pa.g·o com as classes effectivas pela thesonraria geral das tropas_. 

Art. 7. ° Cada terço ele ordenanças terá um tenente coronel commandante e 
um ajudante com a graduação de tenente i e cada companhia um capitão, um te
nente, um primeiro sargento, quatro segnndo sargentos e o numero de esquadras 
proporcionado á força da companhia, ele maneira que cada uma se componha ele 
um primeiro cabo, um segundo cabo e de vinte até vinte e cinco vizinhos. 

Art. 8 . 0 Os officiaes dos regimentos de ordenanças da côrte· gosarão das mes
mas honras, privilegias, isenções, patentes e reformas de que gosam .os .officiaes 
das ordenanças ·d'estes reinos. · • 

A1't. 9. 0 Os commanclantes elos regimentos e elos terços ele ordenanças serão 
escolhidos, sempre com a. devida relação aos postos, entre as pessoas que se tra
tarem ~1. lei da nobreza, e que tenham renda sufficiente para exercerem os referi
elos postos com a cligniclacle e indepenclencia que convem .. 

Art. 10. 0 Os capitães e os ajudantes serão· escolhidos entre os moradores do 
respectivo clistricto que viverem á lei da nobreza elo producto das suas rendas ou 
empregos . . 

Art. 11. 0 Os tenentes e os escrivães deverão ser escolhidos entre os morado
res do districto elo respectivo regimento que se tratarem com a decencia conve
niente ao posto que vão occupar. 

Art. 1.2. 0 Entre os individuas que concorrerem na escolha p~ra or:; postos de 
capitães, ajnda.ntes e tenentes dos 1·egimentos de ordenanças, será lJrefericlo aquelle 
em que se derem as mais circumstancias que o tornem apto. para poder occupar bs 
postos superiores. 

Art. 13. 0 As pessoas escolhidas para quaesquer dos postos de ófficiaes cmm
pre que tenham, alem elas circumstancias acima referidas, intelligencia, activi
dade, desinteresse e boa conducta moral e civil. 

Art. 14. 0 Os incliviclnos que tiverem menos de vinte e cinco amws de idade, 
salvo se forem casados, não poderão ser escolhidos para os postos de officiaes. 

Art. 15. 0 O provimento do posto de coronel de um regimento de ordenanças 
. serú feito em virtude ele proposta do general que governar as armas ela côrte e 

província da Extremadura, dirigida á presença de sua magestade pelo ministerio 
da guerra, a fim de ser approvada pelo mesmo augu,sto senhor, depois de ouvir 
o parecer do seu conselho de guerra. O referido general incluirá na proposta tres 
pessoas que tenham os reqtúsitos especificados nos artigos 9. 0 e 13 i e com a de
claração de suas idades, empregos ou occupações e mais circumstancias inter
porá o seu juizo ácerca da mesma proposta. 

Art. 16.0 Para se proverem os postos ele tenentes coroneis commandantes elos 
terços ~le ordenanças, capitães e ajudantes dos regimentos, preceder:i proposta do 
respectivo co1·onel, incluindo . tres pessoas, em quem concorram as circumstancias 
especificadas nos artigos 9. 0 , 10.0 e 13 .0 ; devendo declarar a iclacle e mais qualidades 
de cada uma e designar qual d'estas pessoas eleve ser contemplada em primeiro la
gar, qual em segundo, qual em terceiro, cenforme o grau ele merecimento que em 
cada uma d'ellasjulgar. Estas propostas serão remettidas ao o·eneral que o·overnar 
as armas da côrte e Extremaclura, o qual, depois de as examimur e de to;UJr sobre 
similhante objecto as informações que julgar necess&rias, fadt subir tudo, com a 
sua opinião, á real présença de st~a magestacle pelo ministerio ·da guerra, pa,ra ter 
o mesmo desti.no que fica determmaclo a respeito elas propostas 1Jara coroncis dos 
regimentos ele ordenanças. 
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Art. 17 ,0 Nas propostas pm·a commamlantes elos regimentos e elos terços ele 
orclenaELças. deverá ser comprehenclido o nome do official elo respectivo regimento 
que podér ser promovido áquelle posto, por se achar na graeluação immediata
mente inferior a elle, ou se dará a rasão por que eleve ser excluicl0. 

Art. 18.0 Q general poderá alterar a otdem elos propostos pelos coroneis, dando 
a rasão por que assim o pratíca; e até mesmo poderá detQrminar que se faça nova 
proposta, quando a que ~he foi dirigida não estiver conforme a lei . 

Art. 19.0 Quallldo as propostas para officiaes dos regimentos de ordenanças 
forem remetticlas ao conselho de guerra, seguir-se-ha n'este tribun~l a respeito 
d'ellas o mesmo que se pratíca com as dos outros corpos de ordenanças cl'estes 
reinos. 

Art. 20. 0 As propostas para tenentes e para ajHdantes dos terços de ord~nan
ças serão feitas pelos commandantes dos respectivos terços, declarando a "Idade 
e mais circumstancias dos propostos, tendo em vista o que fica estabelecido nos 
artigos 11 .0 e 13.0 Estas propostas serão remettidas pelos elitos commamlantes ao 

· coronel do regimento, que as dirigirá com a sua opinião ao sup:radito generrul, 0 

qual, depois de as examinar, mandará passar as competentes· nomeações aos que 
por elle forem approvaclos, a fim ele entrarem logo no exercício de seus postos, 
por isso que só fica dependente da real approvação e só ter~o patentes os offi-
ciaes da graduação de capitão inclusive para cima. . 

Art. 21. 0 Os escrivães dos regimentos de ordenanças serão propostos pelos 
cm·oneis e a.pprovados pelo general, que lhes mandará passar nomeações do mes
mo modo que fica estabelecido para os tenentes no artig_o antecedente. 

Art . 2~. 0 O general, antes de remetter as propostas que hão de subir á real 
presença ele sua magestade, ou de approva.r aquellas que são da sua competen
cia, deverá exigir ex officio elos respectivos magistraclos a folha corrida ele cada 
um dos propostos·, por onde se conheça que estão livres ele crime. 

Art. 23. 0 Os ca.pitães proporã.o os cabos das suas companhias, os quaes serão 
approvaelos pelos commanelantes elos terços de ordenanças. As propostas para sar
gentos tambem serão feitas pelos ·capitães e remettidas ao commanclante do res
pectivo terço ele ordenanças, que as dirigirá com a sua opinião ao coronel elo re
günento para serem por elle approvaclas. 

Art. 24.0 Os officiaes ele primeira linha que não estiverem empregados em 
serviço effectivo, ou se acharem reformados, poderão ser incluídos, com ·o seu 
consentimento, nas propostas para offi.ciaes elos regimentos ele ordenanças; e, uma 
vez que tenham as circumstancias elesignaelas no artigo 13. 0

1 preferirão sempre 
l)ara commandantes elos regimentos e elos terços d·e ordenanças os que forem offi
ciaes superiores; e para os outros postos os que tiverem menor patente; com tanto, 
porém, que nenhuns d'elles passem a exercer nas ordenanças um posto ~nferior 
áquelle que têem como officiaes de primeira linha. 

Art. 25.0 Os sobreditos offi.oiaes de pri~eira linha, que por este moclo pas
sarem a servir nos regimentos ele ordenanças, não terão patentes elos postos que 
forem occupar n'estes corpos, e receberão sómente uma nomeacão do general~ 
que lhes eleve ser passada logo que sua magestacle houver por bem approvar as 
respectivrus propostas; devendo-lhes ser considerado aquelle serviço nas ordenan
ças como ele commissão, ela mesma maneira que se pratíca a respeito elos offi
ciaes ele primeira linha que passam a ter o exercício de majores e ajudantes nos 
corpos ele milicias. 

Art. 26. 0 Os officiaes reformaclos ou aggregaGlos elos corpos de milícias e os 
incl!ivicluos co~ praça nas companhias ele vohmtarios realistas urbanos, Olll perten
centes ao reg1mento dos privi"legiados ela côrte, não sencl0 os officiaes d'este corpo 
ou elas ditas com}?a_nhias, pelo muito que importa conservar uns e outr0s nos seus 
respectivos exerClciOs, poderão ser prop.ostos para officiaes dos regimentos ele or
denanças €la côrte, tendo as qualidades designadas nos artigos 9. 0

, 10.0
, 11.0 e 

13.0
; e. em igualdaàe ele circumst?-ncias se lhes dará a preferencia. 

Art. 27.° Ficarão gosando das honras e privilegias dos post0s que occupavam 
os officiáes elos extinctos antigos regimentos ele ordenanças que tiverem mais de 
dmze annos ele serviço, e os officiaes das extinctas legiões nacionaes que tiverem 
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mais ele vinte annos ele serviço; e conservarão sómente as honras ·dos seus pos
tos aquelles que pertenciam aos ditos tegimentos de ordenanças e tiverem menos 
tempo de serviço, ou que, pertencendo ás merrcionadas legiões, chegaram a com-
pletar doze annos de serviço. · 

Art: 28.0 Os indiviehros que .occuparam postos de officiaes nos extinctos anti
;;os regimentos ele ordenanças e legiões nacionaes, · e que, por ter;m as qualida
des recommendadas nos artigos 9 .0

, 10.0
, 11.0 e 13.0

, fo:rem propostos para offi
ciaes elos regimentos de orelenanças ela côrte, preferirão em igualctade de ci.rcum
stancias a tpclos os outros que nã? forem os designados nos artigos 24. 0 e 26.0 

Art. 29. 0 Os officiaes dos regtmentos de ordenanças ela éôrte usarão de farda 
. comprida de panno verde, abotoada por diante com oito botões, com o forro e 
vivos brancos; pantalona ele panno irmão da farda ou branca; botão, florete e elra
gonas ele escama de metal amarello; chapéu armado, sem galão, com presilha .e 
borlas ele oiro, e pennacho verde. · 

Art. 30.0 Os clistinctivos serão em tudo ignaes aos elos officiaes, sargentos e 
ca,bos da primeira linha elo exercito, conforme a gracluação ele cada um. 

Art. 31. 0 Os sargentos e cabos que· quizerem vestir uniforme o poderão fazer, 
trazendo a farda curta; chapéu reclonclo com }Jresilha de lã âmarella e laço ; e 
·conformando-se, em tuclo o mais que resp13ita ao fardamento, com o que fica ele
terminado no artigo ·antecedente. Os dema,is indivíduos el'estes corpos, não pode
rão trazer uniforme; e quando forem requeridos se apresel!-tarão com o fato ele 
seu uso . 

Art. 32.0 Toelos os inc1ivic1uos ·elos regimentos ele ordenanças, em tuelo que clis-. 
ser respeito ao serviço que lhes for cleterminaclo, guardarão a subordinação esta
belecida pelos regulamentos militares. 

Pwlacio ele Queluz, em 12 de clezembro ele 1829.=Conde ele S. Lo1wengo. 

Officio 

(N.0 41 reservado) 

ntmo e ex.mo sr. - Deixei para esta occasião informar a v. ex .a do que lorcl 
Heytesbury replicou em resposta ás observações que fiz á communicação que 
cl'elle recebi, e de que dei conta a v . ex.a no meu officio reservado n .0 39, .por
que a nossa conversaÇão tinha sido interrompida e cumpria renoval-a. Mylorcl, de
pois ele me dizer que estimava ver · que eu parecia admittir a restituição dos bens 
em geral a todos os inclivieluos .que devia comprehender a amnistia, acrescentou 
que da sua parte não podia convir commigo nas excepções que eu achava se de
viam fazer, pelo que : dizia respejto ao regresso cl'estes mesmos inclivicluos em 
Portugal; que os sol;>eranos alliados se achavam todos comptometticlos em os sus
tentar, e que a sua honra exigia (e o exigiriam) que a amnistia fosse geral e sem 
excepção em ambos os casos; que não via porque ela nossa parte se devia fazer 
difficuldacle alguma a tal respeito, porque as excepções que queríamos se fariam 
de si mesmo, pois que podíamos estar certos que os individuas aos quaes ellas 
poderiam estender-se, seriam os primeiros a exceptuar-se elles mesmos, preferindo 
d~ fic~r .fóra do reino e sa<tisfeitos com a restituiç~o dos seus bens; que ele resto 
nao v1a mconveniente algum para a nossa segurança .futura elo regresso ele todos 
ou parte . d'aquelle~ inclivieluos, porque se depois éle ~se submetterém ao governo 
estabeleCielo, conspirassem contra elle, pôr-se-íam entao no caso, em que até agora 
se não têem a~haclo, ele infracção ás leis elo r~ino, e por conseguinte de serem 
justamente castigados. E depois de tornar a rep1sa1.: que as potenci~?~s estão resol
vidas a não reconhecerem .o senhor D . Miguel sem a condição ele uma amnistia 
completa e geral, acrescentou, eomo opinião particular , que o senhor D. Miguel fa
ria muito bem de. conceder espontaneamente, e o mais cedo possível, esta amnis
tia; q~e .<;_,sse sena o modo de promov~r o 9-ue tanto seria neces~ario J(ara a sua 
consohdaçao no throno e socego elo xemo, 1sto é, o seu reconheCimento por toda 
a Europa. Em uma pa1avra, rematou mylord, 'os governos acham-se, como já lhe 
disse, comprometticlos, e é necessari.o pol-os no caso de poderem desdizer-se. 

Então repliquei: E porque se acham elles, como v. diz, comprometticlos? 
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· Porque decidiram a questão sem a examinar, e a quiz·eram regtuar pelo direito 
natural, segundo o qual o :filho succede ao pae, quando devia ser decidida -pelo -
direito portugnez, emanado das leis fundamentaes do reino, e, na falta d'elle, 
pelo novo direito que est.:'lbelece o tratado de separação e independencia do Bra;
zil, que é clare> e incontrastavel. De resto, continuei eu, a quem se €1eve attribuir· 
o que succedeu em Portugal? Eoo. grande parte ao vosso embaixador ~amb e ao 
seu collega Bombelles. V. mesmo me confessou que o senhor D. JYhg·uel che-

. gou a Lisboa com a tenção formacla de executar o que lhe fizeram prometter, e 
ao qqe se tinha prestado, sacri:fi.cando os seus direitos ao que parecia o bem ge
ral. A sua chegada viu logo a impossibilidade de o levar a e:ffeito 1 á vista elas dis
posições anti-brazileiras em que se achava; a nação, e por consegtunte percebeu 
que havia só um meio ele parar a expulsão que se preparava. Para esse fim an-

-nunciou que prestaria o juramento (a que devia proceder» como ?'egente do ?'eino 
em nome da senho1·a D . Ma1·ia da Glo1·ia e até á sua maio1·idade. O que fize
ram Lamb e Bombelles? Declarara;m que n'esse caso não entregariam as suas 
credenciaes . Em taes circumstancias qual foi a consequencia forçada? A impossi
lidade absoluta e pattente de poder o senh0r D. Miguel parar a torrente da opi
ruião publica, que se declarou pelos seus inauferivei,s direitos, direitos que o mesmo 
augusto senhor se tinha reservado no juramento que mandou ao imperador seu 
irmão, reserva que os seus plenipotenciarios em Vienna qtuzeram inserir no pro
tocollo, e que o príncipe de Metternich declarou ser clesnecessaria porque já es-
tava feita, etc., etc. , 

Mylorc1, pela primeira vez, .conveiu commigo que tinha rasão em quanto dizia 
a respeito de mr. Lamb. Mas tornóu a repetir: «Ü mal está feito, os governos 
acham-se comprometticlos e a sua honra pede que exijam, e hão de exigir, uma 
amnistia em favor dos indivíduos que :Ei.caram fieis a D. Pecb·o e á sua filha, no 
que seguiram o exemplo que os mesmos governos deram''. 

Tendo sempre em vista o interesse c1e sua magestade, e o seu socego e o elos 
seus povos, julgo_ que, para cbegàr a esse fim e evitar males futuros, só ha um meio 
prompto, efficaz e' seguro, e é o reconhecimento ele el-rei nosso senhor por toda 
a Europa. Portanto, se para se prestar a este reconhecimento as grandes poten
cias estão cleterminaclas a impor a condição ele uma amnistia, parece-me que, para 
evitar est(} meio extremo e salvar a dignidade da sua corôa, sua magestade só 
tem um meio, e é de conceder espontaneamente, o mais cedo possível, a amnistia 
que lhe querem impor. 

Aos pés de sua magestac1e, e heijando a sua real mão, peço perdão do arrojo 
que tomei de dizer a minha opinião sobre o assumpto officioso: elle é de tal im
portancia, porém, que me julgaria criminoso se me calasse. 

Deus guarde a v. ex." S . Petersbmgo, 12 de _dezembro (30 de novembro) 
ele 1829. - Ill.mo .e ex.1110 sr. visconde de Santarem. =Raphael da C'n~z Gtte1Yei1·o. 

Officio 

(N, 0 4 2 reservado) 

Ill.mo e ex.mo sr. - Perstladiclo que me ct1mpria saber do viee-chanceller conde
de Nesselrode . até que ponto era ftmclado. e positivo quanto lord Heytesbury me 
tinha commtmicado e eu escrevi a v. ex.a, lancei esta communicação com as 
reflexões que fiz a mylorcl em um rnernoranclum que levei para ler eu mesmo 
ao vice-chanceller, e que, não o achando, lhe mandei depois. Tendo-me encon
trado com este ministro d'ahi a poucos dias, disse-me: «Recebi o seu 11M?1W1'ctn- . 
dum; observei que v. deu uma mui seria importancia á conversação que tive 
com o embaixador de Inglaterra ácerca de Portugal; a este respeito, como j::'L 
disse, nenhuma resolução ternos tomado, e v . sabe que em cousas d'es'ta natu
reza., quanc1o as tomârnos,_ as fazemos conhecer por escripto, e não por via de 
uma conversação vaga e mdeterminac1a. Todavia d,ev0 fazer justiça ás observa
ções a respeito ·da amnistia, as quaes achei fundadas, pois não se póde duvidar 
da necessidade das excepções que v. aponta. Por outra parte não se póde duvi
dar tambern que a nossa honra exige que protejamos incliviclnos que so:ffreram por-

. I 
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qne ficaram fieis á legitimidade ela senhora D. Maria da Gloria, que nós reconhe
cemos. De resto seria bem para clesejar que essa amnistia de que se trata .fosse 
concedida espontaneamente pelo senhor D. 1'11iguel; produziria o melhor effelto na 
Europa,, et sct~tveutit l'cwwur p1·opre ele totdes les pa1·ties inté1·essées>>. Sa,lta aos ?lhos 
que o conde ele Nesselrocle quiz ele alg·um moclo adoçar a acrimonia que resprra.va 
a communicação de loi:cl Heytesbm:y, o que talvez seja uma consequencia elas m
formações q.ne .pelo coride ele Matusceviez, que acalDa ele chegar ele Londres, re
cebeu ela opinião em que ficou aquelle ministerio a respeito ela nossa questão. Se 
estoa bem informado, o coUGle de 1Yiatusceviez . disse que o governo inglez estav:a 
cansado do moclo por que o senhor D . Pedro tratava este negocio, mostrando evi
dentemente que o não queria concluir. Qt1e a Grau-Bretanha desejava e necessi
tav:a ele o terminar, mas que o grande obstaculo a isso provinha ele el-rei, indis
posto pessoalmem.te contra el-rei 'nosso senhor, e comprometticlo pela . esl?ecie ele 
reconhecimento patente, a que se resolveu, ela senhora D. Maria ela Gloria, con,
tra a opinião elos seus ministros, passo que se julgava obrigado ele sustentar. E 
ele esperar, ex.mo sr., que, acabando, como brevemente succeclerá, o negocio cl~ 
Grecia, as potencias procurarão tambem ele acabar com o nosso, que só o pejo éle 
se retractarem tem impedido talvez ele concluü· até agora. No emtamto creio ql.1e, 
tanto em Inglaterra como em França, nada se fará antes ela abertura elas cama
ras e ver o que ellas .dão ele si. Com e:ffeito a França, que ha pouco mostrou que
rer occupar-se ela nossa questão, tornou a pol-a ele parte, porque, disse-me o seu 
embaixador n'esta côrte, o seu. ministro tinha occ:upação interna ele sobejo . 

A Austria, seg1:~ndo ouço da sua embaixada, não nos é contraria agora, e pro
cura mesmo combinar-se com a Grau-Bretanha }Jara terminar a nossa quest&o .. 
Creio que têem produzido n'aquella côrte algum e:ffeito as insinuações que lhe tenho 
feito chegar, tendentes a mostrar que, depois elo casamento do imperador elo Bra
zil, é evidente o que já começava a ser provavel, que se não trata já dos interes
ses da nota elo imperador ela Austria. Segundo cliz o conde ele Matusceviez, em 
Londres mesmo reinava a opinião que o imperaê:lor D . Pedro nada queria acabar 
e fechava os ouvidos a toda e qualquer proposição, porque queria conservar Por
tugal, a fim ele salvar-se para aLi elo naufragio a que sempre se julga ameaçado 
no Brazil. Em uma palavra, se ga;nhâmos a Inglaterra, está ganha, e logo, a nossa 
questão. · _ 

Duas cousas podem m11ito contribuir para a resolver em nosso favor: a pri-
. meira, a publicação ela amnistia, a qual fará calar a opposição; a segunda, o :fa

zer-lhe receiar que, se achi1mos maJis conclescenclencia ela parte da l!"rança, não 
se eleve queixar depois se acabarmos, a nosso pezar, ele nos lançar no que chamam 
systerna continental. 

Poucas palavras me fizeram alcançar de mr. Canning em 1823 a esquadra que 
mandou estacionar no Tejo á disposição elo senhor D . João VI. aSe v . não nos 
clá o qu.e lhe peço, não se queixe se o pedirmos á França, que muito clesejan~ ele 
nol-o conceder». 

Antes ele fechar este officio devo confessar a v. ex. a que é· lord Heytes bury 
quem. muito mal nos tem aqui feito; é indizível o seu rancor contra nós. Não sei 

·a que o possa attribuir, sal v o se for o esquecimento, que tem havido até agora, 
ele lhe mamchr dar o presente do - c0stume, que elle não recebeu cl'essa côrte 

' quando entregou as suas creclenciaes. 
Deus guarde a v. ex.a S . Petersburgo, 2} ele dezembro de 182(.L-Ill.mo e 

ex."'0 sr. ·visconde ele Santarem. = Raphael da Cntz Gtte1·1·ei?·o. 
. N. B. ~Como e~te officio vae até Berlim por um viajante que parte n'e~te 
mstante, veJO-me obngaclo a expedil-o no estado imperfeitissimo em que se acha. 
Digne-se v. !'JX.a., por quem é, clesculpal-o. · 

Officio 

lll. mo e ex. 010 sr. - ~enbo recebido os officios ele v . ex. a com os n. 08 5, 6 e 7, 
e os inclusos elo sr. conselheiro João Pedro Migueis, m'Uas informações sobre o 
acontecimento desagraclavel ela aucliencia elo nuncio ele sua santiclacle em Lisboa 
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inteiramente concordam com a linguagem que o nuncio em París e o que partiu 
para o Rio de Janeiro tiveram sobre o mesmo assuropto. J{L agora o c1ue passou 
não tem remedio, e comta.nto que sua santidade permaneça firme em não comple
tar D reconhecimento emquanto as grandes potencias não se resolverem a fazel-o, 
pouco mal nos resulta, ao ponto a que chegaram as cousas, ·a.o acto de loucura es
pontaneo elo nuncio f . Pelo que respeita á noticia relativa ás disposições da nova 
imperatriz do Bxazil a nosso respeito, não lhe clê v. ex .a maio1· credito, pois que, 
segundo todas as diligencias que ,tenho praticado para vir no .conhecimento dos ver
dadeiros sentimentos de sua magestacle imperial, adquiri o conve.ncim~nto de <V:e te
remos n'ella uma ad'Vogada zelosa da nossa causa, quaesquer que ~eJam as chhgert
cias que directa ou indirectamente se praticassem paxa a clispQr no sentido contrario: 

As . ultimas noticias elo Rio ele J a.neiro são de 30 . de setembro; o c011de de Sa
bugal, nan;anclo o que o imperador lhe dissera em uma aucliencia expressamente 
concedida para fallar nos negocias de Portugal, clá-me todo o logar de esperar 
que a chegada ela rainha e do marquez d~ Barbacena será a epocha de se adoptar 
um· systema mais e:fficaz e decisivo do que até agora se tem feito para sustentar 
a nossa causa, pois chegou sem duvida o momento ele se fazer a escolha entre os 
dois partidos extremos, ou ele abandono total ou do apoio clirecto e e:lfectivo. En
tre outras cousas disse o imperador ao conde ele Sabugal, que estava decidido a 
sustentar a ilha Terceira e a soccorrer os emigrados, e de.ve-se suppor que esta 
determinação se confirmará, muito mais quando chegar ao seu conhecimento a 
victoria do dia 11 ele agosto . 

Entretanto não posso occultar a v. ex. a que a nossa penuria é extrema, e chega 
a ponto de não haver já meios lJara acudir a nenhum dos objectos a que até agora 
se têem applicado. Imagine v. ex.\ portanto, qual será a triste situação em que 
me vej Ç>, e a agitação cl~ ;:neu espírito á ?Jedicla que se a1Jproxima o. momento da 
crise. E tão cruel a pos1çao em que a mmha sorte me collocou, fazendo-me alvo 
dos tiros ele todos os partidos e ele todos os portuguezes descontentes, que a de
sejo ver acabada, ou em bem ou em mal, quanto antes, pois se torna intoleravel 
a sua prolongação. ·. 

Acabo agora de saber uina noticia ele Lisboa, que vae levar ao extremo a de-
. sesperaçã0 de alguns dos emigrados, chefes ele família, como os condes de Alva, ele 
Linhares e ou.tros que se haviam ausentado ele Portugal com passaporte e com licen
·ça. :Mandou-lhes agora o barbaro e feroz governo sequestra1: os rendimentos das suas 
casas, pondo-os assim na alterna,tiva de se deshonrarem ou ele morrerem ele fome. 

Creio qu.e as grandes potencias, isto ~~ Inglaterra, França e Austri~ têem tido 
n'estes ultimas tem1JOS entl·e si algumas communicações sobre a questão portu
gueza, e que tenciona~ dirigir-se conjunctamen~e, ou ao menos simultaueamente, 
ao imperador elo BraZil, propondo-lhe a alternat1va de declarar a g·uerra a Portu
ga.l 0tt ele consentir no casamento da rainha com seu tio; e no caso ele sua ma
gestade não assentir .a nenhum dos dois partidos, declarar.-se-ía que as potencias 
1:econheceriam o governo de Portugal. Já se sabe que em todos os .casos se con
sidera a ;r·estituição elos bens e a rehabilitação dos proscriptos como condição in
dispensavel. Eu penso que este passo ntio terá resultado algum, visto o momento 
em que pretende dar-se, pois que muito antes ele poder receber-se a resposta elo 
Rio de Janeiro se terá decidido ele facto, com as resoluções que devem agora es
tar em caminho, a sorte de Portttgal, que depende da continuação ou da cessação 
da lucta que os portuguezes leaes têem f?Ustentaclo contra o usurpaclor. . 

Por tuC1o q\1anto tenho dito conhecerá v. ex. a facilmente a triste impossibilidade 
em que me veJO de soccorrer no momento actual essa missão, e até de pag·ar as 
despezas da secr.etaria. Tudo se fará immediatamente log9 que eu receba fundos; 
se, porém, não v1er~m? h>dos acabaremos ao mesmo tempo . Triste recompensa ser:;i 
elos esforços e sacr~fimos multiplicados que temos feito para sustentar a mais justa 
das causas, saerific10s em que v. ex."' tem tido uma parte tão honrosa e tão cons
picua, e que illustram por certo o seu nome entre os elas primeiras victimas ela 
nossa funesta revolução. -

l Refere-se ao facto de tex com:l?arecido o arcebispo de Petra á recepção official no pala
cio da Ajuda em 26 de outabro, aumversario n::rtaJicio de D. Miguel. 
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Desculpe v. ex . a o desalinho d'este officio1 e todas as irregulari.clacles ela minha 
antecedente corresponclencia, attribniJ.iJ.clo-as, não tanto á multiplicidade dos nego
cios, quanto á elos desgostos e contrariedades que ha tanto tempo me assaltam e 
por todos os lados. Conserve-me v. ex. a sempre a sua amisade e favor, que tanto 
aprecio, e acredite-me sempre, etc. , 

Deus guarde a v. ex. a Lonch·es, 14 de dezembro ele 1829.- In. mo e ex. mo sr. 
conde do Funchal. =Ma1·qt~ez ele Palmella. 

Edital 

O doutor Victorino José Cerveira Botelho do Amaral, comrnenclador da m·clem 
de Christo, cavalleiro da Torre e Espada, :fidalgo cavalleiro ela casa . de sua 
magestade, do seu conselho e seu desembargador elo paço honorario, juiz ela 
corôa e fazenda, da primeira vara na casa da supplicação, e presidente da al
çada cl'esta ciclacle do Porto, etc. 

Faço saber aos que este edital virem ou d'elle noticia tiverem, que por aviso 
regio da secretaria de estaclo elos negocios do reino, em data de 5 do corrente, 
foi cl-rei nosso senhor ·servido ordenar que se suspenda a venda elas acções da 
companhia geral do Alto Domo pertencentes aos réus que por crime de rebellião 
se acham condemnados por sentença d'esta 3/lçacla, e como taes encorpomdas na 
corôa, ernquanto sua magestade não for servido ordenar .o contrario pela dita se· 
cretaria de estado. E para que se suspenda e não possa ter effeito algum a venda 
das referidas acções, chegue ao conhecimento de todos a dita real ordem, e se nã0 
possa em tempo algum allegar ignorancia, mandei passar o presente, que se affi· 
xará nos logares ma-is publicos d'esta cidade. . 

Porto, 14 de deze.mbro de 1829.-E eu, João Antonio JJ[o?·ei?·ct) o subscre
vi. = Victo·rino José Ce1·vei1·a Botelho do Ama?·al. 

Officio 

Illl. 1110 e ex .111 0 sr.-Esta manhã receh~ram-se os officios de v. ex.a de 31 de 
outubro, 4 e 5 de novembro, no primeiro dos quaes vinha inclusa a lista elas le· 
tras por v. ex. a sacacl~s sobre mim 3Jté áquel]a data,, as quaes eS))ero satisfaz~!' 
nos seus vencimentos, assim corno até agora tenho tido a fortuna ele consegmr 
com todas . as que me hão sido apresentadas. ·Aproveito ainda a opportuniclade elo 
navio Nepttmo~ que provavelmente não saiu até agora ele Ostencle, lJam remettel' 
este officio a v. ex. a 

Nem eu nem nenhum dos meus collegas pó de um só instante duvidar da acbi
vià.ad.e e da prucl!encia com que v. ex.a tem regicil.o o g0verno d'essa iJha; e essas 
qualidades, juntamente com as outras mais brilhantes, de que deu tão gloriosa 
prova no düt 11 ele agosto, fazem com que não cessemos ele felicitar-nos ela resQ· 
lnção adaptada em nome de sua magestadc, ele enviar v. ex. a á ilha Terceira, re
solução que produziu ela sua p,arte um act0 de heroico valor, que illustrará para 
semp1:e o seu nórne. Sendo isto assim, rogâmos encareciclamente a v. ex. a se per· 
suada que da nossa parte não houve nem haverá jamais o menor descuid0 eDl 
tudo o que cliz respeito aos negocios ela ilha, e que se mais não temos feito até 
agora, . esta omissão, que de contínuo .nos atormenta, dirnana absolutamente de 
causas independentes da nossa vontade . Creia v. ex . a, finalmente que todas as 
remessas pecuni!lrias, ele que podemos dispor, se a]_)pEcam, sem exdepção a]glQma, 
ao pagamento elas suas letras, deixando (Le parte quaesquer out:ras (lespezas . 

qalcul~IIDOS que par~t o :fim _cl' este mez, ou, o mais tardar, para o rneiad.o .d.o 
segumt:, recebere:nos do Braz1l soccor~·~ s "'e resoluções decisivas que nos bahh· 
tem

1 
nao só a ~ahsfazer. todas· as req:us1çoes de v. ex. a, mas talvez a clesenvo:

ver esforços mmores, ven:ficando-se a mstallação do o'overno em nome da senhoHL 
D. Maria II. Estas são as idéas em que estamos, ~em certo modo são a~ pr?
messas que se nos :fizeram quando sua magestade :fideliss~ma partiu para o BrwzlL 
rfemOS direito de esperaT a SUa Tealisaç~t0 1 Se não suppozerrnos, elas pessoas que 
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mais nos cump1;e respeitar, um abanclono completo do que cl'ellas exigem a con
sciencia e a honra. N,.esse caso, que Deus afaste, mmca. poderá r ecaír r esponsa
bilidade alguma sobre v. ex. a; e atrevo-me a dizet que tambem nós não a teremos, 
porque em nossa ~sphera diifer ente temos feito e continuar emos a fazer sacri:fi.
cios e esforços de toda a natureza para cumprir exemplarmente os nossos arduos 
àeveres, e para manifestar a ver clacle a sua magestade o imperador e ás diversas 
potencias da Europa. 

Sirva-se v . ex." cl 'estas noções a fim de tranquillisar um pouco mais o seu es~ 
pirita, fazendo d'ellas o uso prudente que lhe parecer para eom a guarnição e os 
habitantes d'essa ilha. 
. T erminarei, dizendo que v. ex. a, se não recebeu mais frequentemente officios 
ou cartas minhas, proveiu esta falta, que aliás sei foi r egularmente suppricla pelo 
secretario cl 'esta embaixada, ela tninha ausencia, que.fui obrigado a prolongar por 
espaço de dois mezes para tratar · de urgentes objectos de serviço . 

Deus guarde a v. ex." Londres, 15 ele dezembro ele 1829.- Ill.mo e ex.mo sr. 
conde de Villa Flor. = JJt[cwquez de P almella. 

Ordem do dia 

Deposito dos emigrados portuguezes em B;edé, 15 de dezembro ele 1829. 
O coronel José, Julio ele Carvalho recebeu em 3 do corrente, por via do maire 
d'esta villa, as ordens elo governo de sua magestade christianissima, relativas á 
dissolução d'este deposite e á disseminação cl'estes indivicluos que o compõem, aos 
quaes se deixaria a liberdade de escolher os lagares ela sua futura r esidencia , exi
gindo-se, porém, do coronel que esta escolha fo sse muito promptamente feita, e 
que a communicasse ao maire por meio de uma relação nominal, que incluísse 
todos os emigrados faz endo parte do deposito, aos quaes se advertia ao mesmo 
tempo que o governo ele sua magestade christianissima não podia continuar a dar
lhes mais do que até hoje os soccorros que precedentemente lhe haviam sido con
ceclidos. Os primeiros cuidados do coronel foram o de comm,unicar no mesmo dia 
8 ao encarregado elos· negocias de sua magestade :fidelíssima em París as ordens 
que havia recebidG do governo de sua magestade christianissima, e· ele pedir-lhe 
com urgencia instmcções, pois que não era acreditavel que os subditos :fieis de 
sua magestade :fidelíssima a senhora D . Maria II, os martyres da legitimidade, 
fos sem abanchmados pelos representantes da mesma augusta senh0ra e forçados 
a mendigarem. 

No dia ·9, tendo cada individuo do deposito escolhido o logar ela sua nova r e
sidencia, o coronel enviou ao maire uma relação n'essa conformidade, expondo
lhe, porém, que necessitava, antes cl~ cl~ ssolver- se o deposito, r eceber dos agentes 
diplomaticos de sua magestade ~clehss1ma ~s instrucções que havia solicitado, e 
não lhe occultanclo a falta ele me10s para a Jornada. 

O maire não se julgando aL1ctorisado a dar uma decisão sobre este objecto, 
r emetteu ao ' prefeito o officio original. que tinha recebido elo cor?nel. . 

Nos dias 13 e 14 remetteu o prefeito os passaportes, e auctonsou o mmre para 
conceclet licença aos indivíduos que a pedissem para se demorar n'esta villa· até · 
á decisão dü ministro do interior. . 

N'estas circumstancias, tendo chegado o dia em que :finalisam os soccorros do 
governo francez, não r ecebendo o coronel até hoj e r esposta alguma do errem-regado 
cte negocias ele sua mao·estade :ficlelissima, e havendo expedido alguns indivíduos 
elo deposito, . que cont~uando a permanecer n 'esta villa sem aqueUes soccorros, 
nem sendo possível mendigai-os n'uma terra insignificante e pobre, se achariam 
em grancles embaraços para clepois se transportarem aos Jogares ·da sua esc0lha, 
lJOr terem consumido OS limitaclissimos r ecur,sos pecuniarios que lhes re_sta~.n, O CO

ronel julga elo seu dever declarar qu~ tí custa mesmo ele novos sacnficws, tem 
~eliberaclo demorar-se mais alguns d.i~s n 'este acantonamento com o unico mas 
l~teressante :fim ele r eceber as ordens elos r epresentantes ele sua ~agestade :fide
ltssima. Aquelles, porém, que, 0u pela liberdade em que se eons1derann. na exe
cução das suas vontades depois das ordens do governo francez, ou que p0r falta 
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de meios não podérl'lm seguir a deliberaç.r'io do coronel, deverão .dirigir-se a elle, 
a fim ele receberem os passaportes, que lhes serão dados na vespera da sua par
tida. Se c1'este modo ou por effeito ele ordens terminantes se dissolver o deposito 
e for inevitavel a disseminação, o coronel está seguro que to.dos os P,Ortuguezes 
se reunirão ao estandarte da legitimidade, quando as- circmnstancias o permitti
rem, e exporão ainda outra vez a vida pela estabilidade do throno de sua mages
tade fidelíssima a senhora D: lYia.ria II e ela carta constitucional. 

Então o coronel, aproveitando a primeira occasioo favoravel para ter a honra 
de enviar á presença de Sl.~a magestade imperial, O augustO pae e tutor de SUa 
magestade fidelíssima, um relataria ele todos os acontecimentos desde a partida 
ele Lavai até á dissolução d'este clep0sito., afiançará a sua magestade imperial e. 
real, por meio de um documento imcontestavel, os nobres e leaes sentimentos dos 
emigrados portnguezes no momento mesmo ela sua dissolução . -= José Julio de 
Ca1·valho J coronel conimandante do deposito. 

Carta 

Londres, 16 de dezembro de 1829.- Senhor:- Havendo escripto a vossa 
magestacle ha tão poucos dias, e não tendo desgraçadamente assumpto nenhum 
agradavel :a tratar n'este officio, . limitar-nos-hemos, depois de beijar respeitosa
mente :a mão de vossa magestade imperial, a participar-lhe que a ilha Terceira, 
até :ao dia 5 ele novembro, data das ultimas cartas do conde ele Villa Flor, se con
set·vava no mesmo estado, como vossa magestacle melhor poclérá conhecer, se for 
se1·vido ler as ditas cartas, de que hoje remettemos copias ao conde de Sabugal. 

Senhor, é-nos fon;oso expor a vossa magestacle que os r0cursos pecuniarios, 
com que ficámo s á partida do marquez ele Barbacena, se acham ele todo extin
etos, e que para fazer face aos ultimas saques elo conde de Villa Flor não nos 
resta outro meio a tentar senão o de ver se ·algum negociante se anima a pagai-os, 
recebendo ele n6s letras sacadas para seu embolso sobre o thesouro do Brazil. . 
Deus permitta que antes ele chegarmos a lançar mão c1'esse extremo remedio, nos 
venham as providencias que esperâmos com plena confian·ça na grandeza e jus
tiça ele vossa magestade imperial, e sem as quaes não lhe tJoclemos dissimular 
que serão inuteis todos os nossos esforços . 

O conde de Sabugal terá a honra ele informar a vossa magestade da circum
stancia que repentinamente concorreu para nos privar dos nossos ultimos recu.rsos 
pela recusa do encarregado ele negocias de vossa ma.gestade n'e:;ta côrte, ele satis-: 
fazer uma ordem ele ;t 5:000 esterlinas que nos havia cleixaclo sobre elle o mar
quez de Barbacena, recusa fundada sob um pretexto que faria clesfallecer, se 
fosse conhecido, o coração ele toclos os bons portuguezes. 

T emos motivo para pensar que vossa magestacle não tardará .em. r eceber da 
parte da Inglaterra, França e Austria a mensagem a que allndimos no nosso ul
tim0 officio, exigindo de vossa magestacle uma decisã.o final s0bre as suas inten
ções para a sustentação dos direitos ele sua augusta filha. · 

Deus guarde a vossa magestade imperial. =J.l!fa1·quez ele P ctlmella = JJ;Jcurquez de 
Valença=José Antoq2Ío Gt&e'l"?'ei1·o. 

Officio 

Ill.mo e ex. mo sr.-Nos poucos 'dias que decorreram desde que escrevi a v. ex. a 

o meu precedente officio, nenhuma novidade tem occorriclo qtre altere a nossa po
sição, excepto pelo laclo da penuria ele dinheiro, que já tem chegado ao ultimo 
ponto. Já, em out~·o officio av~sei a v. ex.a elo inesperado procedimento elo encar
regado de negom~s elo Braztl, o qual r~cusando-se a pagar-nos a ultima ordem . 

. ele :f, 5:000 esterl~nas, q_u~ _nos tinha de1xado o marquez de Barbacena, nos col
Jocou na absoluta Impossibihclade de fa?'er face ainda ás clesrJezas mais uro-entes 

. . l o ' de dar um só vmtem aos em1grac os, e emfi;rn ele nos podermos sustentar alem de 
alguns dias. De modo que francamente ~evo dizer a v . ex. 3 , para que assim o 
leve ao conhecimento ele sua magestade Imperial, que se o proximo paquete do 
Brazil nos não trouxer p:t·oyidenc\as e recursos, será forçoso dissolver-se o corpo 
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da emigraçrio portugueza,, buscanclG> cacla um a sua viela como podér , e ficando a 
ilha Terceira entregue aos se11s bravos defensores, privados de todo o soccorro. 

Remetto a v _. ex . a, IJara qtte fique cabalmente inteirado, a corresponclencia que 
houve com o encarregado de negocios elo Brazil sobre o objecto acima menciona
elo, não tendo elle dado resposta á ultima carta· que se lhe dirigiu. Para levar ao 
cumulo os nossos embaraços, acontece agora o apresentarem-se-nos para cima de 
;t 8:000 esterlinas de letras sacadas pelo conde de Villa Flor sobre mim, que não 
tenho um só real em caixa, nem espe:rança ele o ter para lhe fazer face. A não 
acceitação cl'estas letras pócle produzir a perda ela ilha Terceira, pondo ao concle 
de Villa Flor na impossibiliclade de achar credito pam o futuro. Da sua acceita
c;ão resultará talvez o ver-me eu exposto a ir á cadeia, se nos trinta dias, que 
decorrerem até ao pagament(i), não chegarem as suspiradas respostas elo Brazil ; 
veja v. el'C .a que posição uerrivel se tem tornaelo a m~nha, e faça-a ver a esse au
gusto soberano, por fidelidade ao qual se têem feito tamanhos sactificios. 

O uniéo meio que me resta tentar para: fazer face aos saques da Terceira é 
ver se consigó persuadir algum negociante sobre o meu credito pessoal a accei
tal-os, com a promessa ele lhe dar letras sacadas por mim sobre o thesouro d'esse 
imperio para seu embolso, uma vez qtte não ,receba n'este intervallo r emessas elo 
Brazil ou sancção elo projectado emprestimo. E, portanto, indispensavel que v . ex. a 

trate de obter ao menos a certeza ele que as ditas minhas letras (se me vir na 
abs!Dhlta necessidade ele as sacar para supprimento da ilha Terceira) serão aco
lhidas e satisfeitas no Brazil. 

Para esg·otar este triste assumpto, acrescentarei que os negociantes pottugue
zes, que se haviam incumbido de nos procurar algum dinheiro emp1;estaclo por 
conta ela senhora D . Maria II, j á deram a sua commissão por concluída, entre
gando-nos em tudo a somma pouco mais ou menos ,ele ;f, 4:000 esterlinas, as quaes 
se acham mais que absorvidas pelas despezas que ha a fazer até o fim elo mez. 

O conde ele Villa Flor escreve em data de 5 elo mez. proximo _passacloj e pela 
copia i.nclusa elos seus offici os verá v . ex. n o es taG1o ela ilha. · 

Queira v. ex.a beijar, Jià mett nome e nd dos meus collegas, a augusfa inão 
da rainha minha senhora, cuja preciosa viclà e saücle o céu dilate e prospere, 
como tanto desejâmos e havemos mister. . 

Deus guarde a v. ex.a Londres, 16 de clezembr0 de 1829.-Ill.mo e ex.mo sr. 
C011dc ele :::labugal. = lJt!.a?·qnez de Palmellct. 

;.P . S. -0 requerimento incluso é do consul de PorÚlg'al na Prussia, fillià ele 
out-l:o que foi consul geral em Londres, e se v . ex. a lhe poclér obter de sua m::t
gestacle imperial a mercê que pede, será un1 acto meritorio, e salvará da miseria 
UJU_ emigrado ao menos. 

O:fti.cio 

[Extmlo do n. 0 ·I 2 7 rcsenado) 

Proéurei i01•d Àbe1:elefin, que me perguntou se tinha alg'ttma cousa de novo a 
dizer-lhe, esperando, pelo que julgo, que tivesse havido alguma decisão ele sua 
l'liagestacle relativamente á amnistia, sobre o que me fallou largamente, dizendo 
que era indispensavel nlls circtimstanêias actuMs, que quanto mais ampla fosse 
melhor e:ffeito produziria, e que se não houvesse excepções algumas seria melhor. 

Londres, 16 de dezembro de 1829.= Visconde de Assl'lca: 

Ofticio 

[N; 0 168, rcserYado) 

iltnlo e e:lt.nio Sl;: - Tenlio a honra ele ac.cti.sal: á l'eéepÇ~d elos áespachos n.os 
'152;. 153 e 154, sendo este ultim.o acompanhado da éopia da nota dirigida P.or 
v-. ex. a ao ministro de sua magestade catholica em Lisboa, relativamente ás dis
posições que él-rei ndsso senhor lhe mandou con:i.municar sobre o modo de se c.tm-
ceder a amnistia aos rebeldes p01'tuguezes. _ , 

· Ainda que do despacho de v. ex. a se cleprehende que eu posso fazer o uso 
que julgar conYeniente cl'esta. elisposiç1to, es1Jerando unicamente ultàiores or- ' 

57 
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deus sobre o modo 'd' ella se pôr em pratica, não posso deixar de p edir a v. ex. u 

licença para fazer as observações seguintes ú 1·esolução communicada, e parece-m.e 
poder provar a v . ex."' que n ão convem por agora dar conhecime:qto algmn ~o IDl
nisterio francez das resoluções de sua magestade. 

A mudança que v. ex.a terá observado faz o príncipe ele Polig·nac, depois que 
entrou no ministerio, a nosso r esp eito, faz com que nós devamos t er com o go
verno francez hoj e a mesma cautela e r eserva que tínhamos com o ministerio ele 
mr. de NenviUe. O príncipe te:rp. tomado tanto a peito a defeza elos refugiados, 
que a mesma palavra amnistict lhe fere os ouvidos, e só falia em oztbli cltt passé) 
dizendo que el.les não são réus e não podem ser amnistiados como t aes ; alem ele 
tudo isto as propostas feitas por elle, ainda quando já. se lhe concedessem, não 
obteriam do governo francez o prompto r econhecimento ' ele el-rei nosso senhor, c 
d'isto tenho ainda mais uma prova depois qu~ o conde ele Ofalia me disse, que 
o príncipe lhe respondeu ha poucos dias, p erguntando-lhe se el-rei ele Portugal 
desse immediata amnistia, o governo :fi:ancez passa a reconhecei-o'? A resposta. 
do príncipe foi, que elle a conselhava a amnistia como meio ele facilitar o reco
nhecimento e não como proposta. 

Em consequencia, pois, elo que acabo de referir a v. ex . a, e de tudo qua,nto lhe 
t enho c0mmunicaclo nos m eus ultimos officios, concluo que não é prudente com
mtmicar a ultima r esolução ele sua magestade, elo modo por que vem concebida, a 
este governo, o qual, tendo decidido obrar a nosso respeito de accordo com a In
glaterra, é portanto em Londres onde elevemos empregar os maiores esforços 
p ara o prompto r econhecimento de sua magestade, considerando, portanto, o go
verno francez como tota~mente secundaria nos nossos negocias, visto o caminho 
totalmente opposto seguido ultimamente p elo príncipe ele Polignac, que ao prin
c ipio pareceu tomar n'elle a iniciativa. 

A Quoticlienne ele hontem tem um artigo que n ' ella mandei inserir; a ele hoje 
tem outro artigo extrahido do Moniteu?·; e pelo qual v . ex. a verá as medidas que 
este governo tem tomado relativamente ao resto dos r efugiados que não poclermn 
embarcar . . 

D eus guarde a v. ex."' París, 25 de dezembro de 1829.-Ill.mo e ex.mo sr. 
visconde de Santarem.= Conde da Ponte. 

Artigo da Quotidienne a que se ref'er e o officio supra 

Naus avons r eçu, il j a quelques jours, de notre corresponclant de Plymoutb, 
eles clétails fort étendus SUl' la situation eles r éfugiés portugais et sur les intrig ues 
de lei.u·s chefs; nous avons crlll elevo ir extraíre ele cette corresponclance les fra· 
gments qu'on va lire : 

«Le séjour prolongé que les rebelles portugais ont fait ici, les r elwtions qmt'ils 
y ont conservées, et la présence eu Angleterre de leurs principwux chefs, naus 
mettent à portée ele conna1tre tous leurs secr ets, toutes leurs intrigues, et aussi 
·tout ce qui leur manque pour la réussite ele leur s projets. Naus savons, par exem
ple, qu'ils se :Ba ttent ele l'espoir que D. P edro donnera eles 01·dres pour que le 
marqnis de Pahnella r eçoive les sommes elestinées au paiem ent de l'emprunt : iJ. 0 , 

pour payer l'emprunt partiel ela.ns lequel a :figuré le nommé Silva et son associé 
Marreco, et pour lequel rnr . B arbacena se r enclit gar a,nt; 2°, pottr porter eles se
cours à 'I'ercere, et po11rvoir à la subsilstance eles 1·éfugiés; 3° pour acheter quel
ques ?~timents de guerre, etc. Ils cornptent aur;si sur les sec~urs et la protection 

. du mlmstre eles finances brésilien, Calmon, attendu que ce ministre est tme aes 
créatures de Barhacena; cepenclant, ce nu·. Calmon a cléclaré ~lernierement à la 
chambre eles cl~putés qu'il avait ordonné le. :lépôt de cet argent à la bangpe d'An
gleterre; ce qm vous prouve que les r éfug1es se font illusion sur bien des choses. 

«Not~s vous avons cléjà mandé q\1e .mr .. de Palmella ava,i t voulu engager da~s 
son parti lord Cochrane , et que cehu-c1 ltn avait répondu qu'il était prêt ausst
tôt qu'il y atuai~ une escadre, et ;oil'à mr. de 1Pa1mella qui se met en devoir de 
cr.éer s~r l.e papwr le perso~:m:l dt~ne escach·e ; il a promis eles brevets de pr~
IDlers heutenants et de caplfames-heutenants aux capitaines de navires angla1s 
qui se sont rendus à 'l'ercere, et il vient d'accorcler celui de premiea· lieutenant 
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~t mr. Htll1 capitaiue cln uavire la Comtesse de Li·ve?')_Jool. Mr. Hill a mis à la voile 
ele Loneh·es le 11 ele ce mois, mais avec tm autre navire pour se r endre à Os
tende ; il y prendra q uelques soldats et officiers, et les conchlira à T ercere, si !e 
blocus lui permet d'aborder. · 

«Le brevet de capitaine lieutenant, tout prêt pour le capitaine Thronton, qui 
a fait différ ents voyages à T ercere, et qui dernierement a mis à . la voile d'Os
tende, emmenant dans cette í:le la comtesse de Villa Flor, Antoine de Mello, Ber
nard de Sá, Hemy ela Silva et plusieurs autres r éfugi és . Cette coneluite, ces actes, 
qui. 11'appartiennent qu'au ponvoir roya:l, para.issent incroyables, et oepenclant c' est 
un fait irrecusable. Mr. ele Palmella, qui, comme on sait, a clonué eles el écorations 
et accordé d'autres grâces ele ce gem·e, s'est permis .aussi ele clélivrer eles lettres 
de marque lt eles capitaines de navires anglais. TI nous parait surprenant qu' en 
Enrope, en présence du monde civilisé, une pareille auclace r este impunie . 

dl serait poss ible cepenclant que notre cabinet et les antres ne vissent clans 
cette ccmduite que ce qti'elle a de rielicnle ; mr. de Palmella est une espece de roi 
de théf~tre q~~i do~me ce qu'il n'a l?a:s. Pendan~ qa'il accorcle eles gracles, eles hon
neurs, et qu Jl eree el es escadres, 11 manque c1 argent et de r essources pour s'en 
procurer, il s'es t con1promis en empruntant les sommes nécessaires (elles ne s'ele
vent qu'à 40:000 livres sterling) pour le paiement eles lettres de change acceptées 
par Palmella, et pom· la solde eles réfugiés . Cet emprunt, étant hypothéqué sur 
les cléci :=lions qui seront príses au B1·ésil, il y a eu de gmndes difficultés pour 
~btenir cet argent, ma1gré la g<"Lrantie clonné par ]e marquis ele Baebacena. 

« L es r é fugi és ele Plymouth sont dans la misere, et clisent q u'ils vont implorer 
la bienfaisance des anglais; ceux de Paris se plaignent aussi qu'on ne les paie 
pas; ceux el.e Bruges son peut-êtt·e clans un état plus fâch eux., et c'est en vain 
qu'ils réclam.ent des seeours, plusieurs ne peu vent se présenter claris les rnes, 
faute d'habits et ele souliers; ceux ele Lonch·es se trouvent aussi clans un état clé
p lorable, plusieurs d'entre eux ont venclu le tu·s nippes; cl 'antres ont r es té qua-
1'ante huit heures sans manger . Palme1la doit payer bientilt 3:000 livres sterling 
d e lettres ele change, et, pour faire face à ce besoin, mr. Silva n'a pu r éunir jus-
qu'iei que 2:000 livres . . 

o:Cette disette de ressources, les clameTirs eles réfugiés, qu'on ne paie pas, et 
l'état de clécouragement ou ces malheureux se tnmvent, attendu qu'ils conside
rent comme peeclue l~ cause qu 'ils avaient embrassée, enfin la clivergence cl'opi 
uions qui regne parmi tons ces hommes·, nous font espérer que le roi D . lVIigtwl 
ue tardera pas à être recomm, et que cla.ns ce cas il y aara une amn.istie favo
rable à ces fugitifs. Lcs incertitudes du cabinet de Rio-Janeiro, qui a eléj à clésap
prouvé plusieurs actes eles réfugiés, inquietent extraordinairement les meneurs 
de cette intrigLle ; aussi font-ils maintenant de granels efforts pour tromper par 
eles meusonges la masse eles réfttgiés ; ils leur fout espérer que ele grands secours 
vont arriver incessammeut clu Brésil; on Jenr parle cl'une escaclre que D. Pedro 
doit envoyer ou qu'H doit acheter a tlX Etats-Unis, voire même en Angleterre, 
pour faire un clébarquement sur les côtes clu Poi'tug-al avec ies troupes ele Ter
cere. On répancl tous ces bruits pour r elever le coura.ge abattu eles r éfugi és , et 
pour que Silva puisse trouver eles gens assez créclules pour lui fournir l'argent 
qu'il soHicíte, et qu'il n 'a pu trouver même avec la signature ele Barbacena. Ce
p~nclant il a trouvé quelqtúm qui lui clonnera l'argent qti'il clésire, si le sécre· 
t~ure c~e la lég:ation du Brésil, qui r empli les fonctions de chargé cl'affaires, ve~t 
garanta· le pa1ement dcs lettres ele change. Nous savons que mr. ele Palm.ella fmt 
les ~émarches les plus actives aupres ele ce secrétaire pour le décicler à donner 
s~ stguature, l'assm·ant qu'incessamment on r ecevra l'orclre de l' empereur pour 
ltv1:er les clivielencles ; mais il paraí:t que I e secrétaire, n' est pas tres convainctl; il 
Cralllt avec raison d!e se h·ouver dans le même em barras que 'Barbacena. Il corn
Prencl la responsabilité qui péserait sur lui, s'il s'écartait eles orc\res qu'il a reçus 
de sou gouvernement à ce suj et . -

~E?fi-?, clans la rét~nion de négo~iants faite sy-1 !'il:.vitation de m;·· Pa,lme:la, 
cehn-c1 na pas pu avon• les 15:000 hvres qu'il" ,Uicltmt ponr subvemr_aux Jines
sants besoins el e Tercere. A peine s'il a pu lm/ déterminer à donner 3:b00 lrvres 

/ 
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sterling; ror. Jean de Carvalhal en a dornié 2:000, et François Antoine de Cam
pos 500; les auh·es ont donné à raison ele 100 ou de 150: c'est ainsi qu'on est 
parvenu à r éunir 3:500 livres. Guerreiro a dit à quelques réfugiés qui ·derniere
ment lu i demandaient de l' argent, qn'il fallait avant tout secourü· Tercere. J> 

Officio 

Sendo necessario haver um signal de retmião para as tropa,s destinadas á ele- · 
fez a cl' esta ilha, v. s." fará constar aos comm:.ondantes elos corpos das clifferentes 
armas o 1.1eguinte: 

1. o Logo que no castello . de S. Braz se· derem successivamente tres tiros de 
peça que serão repetidos pelos fortes ele S. Pedro e S. Roque ele Rosto ele Cão·, 
os c~rpos de primeira linha pegarão em armas e virão formar-se no campo ele 
S. Francisco. 

2. 0 O regimento de milícias elo commanclo elo coronel Anclré Manuel formará 
na rua do qua.rtel da sua resiclencia, e cl'ali marchará a reunir-se aos corpos de 
primeira linha. 

3. o Os corpos de ordenanças da cidade, com as armas que tiverem, se ajunta
r~o, a saber: sete companhias, coJlliUandadas pelo se~1 respectivo capitão mór, 
Luiz Alberto de Mello Cabral, no campo da Conceição; seis ditas, commandadas 
pelo coronel Nicolau Maria Raposo do Amaral, no castello de S. Braz; e seis di
tas companhias, commandadas pelo major das mesmas ordenanças, José Joaquim 
Arnaud, no largo elo Collegio. . 

4. 0 Ao indicado signal as parelhas ao serviço elo parque se ajuntarão no cas
tello de S. Braz. 

· 5. 0 A gente d<0 mar id guarnecer as baterias para que se acham nomeados. 
6. 0 Os bons patriotas se r eunirão á b~igacla, aonde serão empregados no h'on

roso serviço da patria que for compatível com as suas forças e condição; a guarda 
da casa ela polvora será reforçada n'esta occasião, e entregue a um official de con

. fian-ça e valor; o reforço será tirado das orc1enanças, a qtlem se fornecerá armas . 
. 7 . o As guardas da cidac1e serão rendidas e entregues a officiaes e soldados elo 

corpo elas ordenanças, escolhidos por seus leaes sentimentos e robustez, aos quaes 
se fornecerão igualmente armas. 

8.0 Os offi.ciaes e soldaél'os destinados a este serviço serão escolhidos e nomea
dos com antecipação pelo major elas mesmas ordenanças, atteridendo ao conheci
mento indiviclual que deve 'ter c1'elles, por haver commanclado por longo tempo o 
sobredito coi.'po. . 
. Todos os indiv1duos que deixare:~p. de eompàrecer ou mostrarem omissão n0 
cump1·i.mento elo que se acha o,rclenaclo, serão tigorosamente punidos. 

Deus guarde a v. s." Ponta Delgacla, 28 ele dezembro ele 1829. = IIen?·ique 
da Fonseca de Sousa P?·ego,= S't·. governado1• d'esta ilha ele S. Miguel, D. P edro 
José ele Lancastre. ' 

Ofti~io 

(N.0 ~ GV rcscrrado) 

Il~.mo e ex.mo sr.-Recebi por Londres o despacho 1'eservaclo n.n 151, e hon
tem tlVe a honra de ler o que v. ex." me c1i:rigin por Hespanha marcado com o 
n.0 162. ' · 

Por este, ultimo me ordena v. e:z:,a o modo -por que eu elevo entender a nota 
que v. e·x.a clil·igiu ao ministro ele I-I-espanha, e c1'0a copia veiu junta ao reser'\l'ado 
despacho n.0 154. · 

~enho muita satisfação em CJ_Ue v. ex..a, pelo meü ultimo officio, etn resposta 
a,o dito 154, possa . .:v_er que eu, Já antes cl~ receber de v. ex.a. esta ultima expli
cação, tencionava. o~rat' no ?entido que v~ ex. a agora mé ordena, pois me parecia 
que nunca a amrustla . d_e'\?'el'lH ~er. ~onc~d1cla como clauS'I.L~a imposta ás cô1·te_s da 
Eu1·opa, o que clestrun·1a o pnnc1p10 cl onde ella eleve dima!llar> e assente ser o 
a:a c\emencia ele sua magestade. " 

E por isto, pois, que no ln.eu ultimo officio pedia Iicença ·a v. ex." para lhe fa-
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zer algumas· reflexões, e ponderava a v. ex . a o quanto seria inconveniente o dar 
conhecimento ao gove1mo francez das disposições de el-rei nosso senh0r pelo modo 
por que .ellas eram concebidas. 

Tend0-se espalhado aqui e em Londres que sua magestade o ímperado1· do 
Brazil passava a reconhecer el-rei nosso senh0r, perguntei a lorcl Stuart se estas 
n~ticias tinham fLmdamento, e elle me respondeu que as ultimas cartas vindas do 
Rw a,sseguravam haver as melhores disposiç0es a nosso respeito. . 

Julga-se, porém, que nada se concluirá sem a chegada elo marquez de Bar
bacena, que acompanhou a senhora D. :lVIaria da Gloria. 

Deus guarde a v. ex. a París, em 28 ele dezembro ele 1829. - In. mo e ex. mo sr. 
visconde de Santarem. = Concle da Ponte. . 

P. S.-Pelos j0rnaes de h~je e hontem se sabe, por noticias vindas ele _Lon
dres e de N ew York, que sua alteza a 1orinceza elo Grão Pará chegára ao Rw de 
Janeiro: parece, portanto, nã.@ deverem tardar em Inglaterra as ultimas notici&-s 
de sua magestade o impemdor. 

Otlicio 

(N.0 129, rcscmdo) 

Ill.mo e ex. mo sr.-O ministro de sua magestade ca.tholica n'esta côrte viu am
tes de hontem lord Abercleen, e julgo de tanto interesse o !resultado d'esta con
ferencia, que me IJareceu indispensavel rnandar o secretario cl'esta legação com 
um perfeito conhecimeillto d'ella,. para poder ililformar o governo de sua mages
tade, e para isto eu ouvi do mesmo ministro ·de sua mage~tade catholica, não só 
quanto n'esta ultima . oonferencia se passou, mas tam'bem o resultado das antece
dentes que poclem ter relação eom o estado actual claJ negociação. Este empre
gado, pelos seus talentos e meios, juntando os vercl.adeiros sentimentos e fideli
dade a el-rei nosso senhor, poderá melhor dar um exacto conJhecimento, tanto do 
estado da negociação como das verdadeiras disposições d'este governo. 

Todas as apparerrcias são de estar chegada a crise ela noRsa questão; para que 
se resolva a nosso favor exige este governo, não como cousa· pi'incipal, mas como 
causa necessaria e quasi inclispe:m.savel, a amnistia: a mmieira ;por que ella foi 
annunciada mão o satisfaz; deseja que seja mais ampla e mais explícita; a phrase 
elo primeiro «grande culpabilidaden diz que deixa logar a ser considerado n' ella 
quanto se queira f~Lzer comprehencler, e que o acto é quasi.. illusorio; que embora 
haja excepções, uma vez que o governo portuguez as julga indispensaveis, aind~ 
qtlC o seu parecer seria que não houvesse nenhumas senão as que elles mesmo' 
P,Ql' si fizessem, não se prestando á submissão no tempo que se lhes :fixasse, mas. 
se as deve haver sejam antes nominaes mo q;tle por classes; outro inconveniente
acha na auctorisação aos empregados para i:eceberem as petições elos refugiados,. 
e é qtw n·enhum se apresentará sem a certeza €le ser bem acolhido, e parece não 
ser· util este acto para o fim que elle deseja, se não f0r concebid:o ela maneira que 
elle tem dito, que é fi.xaaiclo uma ep0cha para que todos se submettam; é, porém, 
1·asoave[ que- lhe dê tempo ele reflexão. Alem elo motivo que sempre tem este go
verno ele desejar este act0 para se servÍil:' d'elle na abertnra elo parlamento, tem 
agora mais de evitar que alguma outra potencia a exija de uma maneira mais 
f?rma~, o que se deprehende da expressão seguinte de lord Aberdeen a D. Fran
Cisco Zea: «Pó ele vir uma occasiã@ em que alga ma potencia faça proposições so
br.e isto a Portugal, e se o o·overno portuguez acceder, isso faria mudar de face 
completamente 8J~ nossas reL'tções; iria até ao ponto de nos julgarmos desligados 
de todos os engaJamentos e até de todos- os tratados>> ; isto, alem de fazer ver o 
seu ciu.me ele gere:m.cia estran<>·eira na península, faz tan1bem conhecer que não 
estão perfeitamente de aecorà~ solSre o modo de terminar a qnestãei, sendo este 
g0vern0 o (]J_Ue nos é mais :fiavoravel.' 

. Disse lorCl. Abercleen mais, respondendo ás reiteradas instancias de D. F1~an· 
Clsco Zea so'hme a conclusão elo negocio, mostrando a desgraça em q~e ~eixanam 
C~ü· PGrtblgal, e que toala a demora augmentava este estaclo: <<Nós Julga~os que 
nã(,h p0demos tenu:inar esta questão sem nos d[rigi[·mos em c<!mclusao ~o nnpera
c1or do BraziL. As . p@tencias assim 0 fizeraJ111, não eo1lecti-va, mas s1multanea-



902 

mente, exiginclo uma resposta prompta c catcgorica, de qual é a intenção do im
perador elo Brazil sobre o negocio de Portugal, que o momento chegou em que 
a Inglaterra precisa sabel-o : o reconhecimento de Hespanha., e dizem que _elo papa, 
o interesse que elht tem na prosperic1ade ele Portugal e na paz da penm~ula, c 
não podendo ser indifferente aos interesses dos subditos br.itamnicos, prec1sa sa
ber o que o imperador resolve Ützer; juntando m<:uis este ministro a D. Francisco 
Zea : <<Se declarar a g·uerra como potencia independente, com os meios, gente e 
bayonetas brazileira;:;, n~io nos podemos oppor; mas isto sabemos bem q Lle o não 
podemos fazer, por meio de revoluções, Colllo até aqui, não o consentiremos»
Tornando D. Francisco Zea a lament[Vr a clemora, e se não haveria meio ele a evi
tar, respondeu : «Talvez que á chegada ela senhora D . 1\far.ia da Gim-ia ú impera
dor tome tal resolnçiio que nos dispense ele esperar a resposta» . 

'J.lodas estas disposições me fazem julgar necessaria a prevenção para a deci
são · do negocio, que pócle ser de nm momento para o outro, e que a epocba ela 
abertura elo parlamento é uma das indispensaveis, pois que o discUl'so de el-rei 
ha ele tratar d' este obj ecto . 

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

Den:s g·uardo ru v . ex.u Londres, 30 ele dezembro de 1829.-- Ill ."'0 e ex .ruu sr. 
v.isconclo ele Santarem.= Visconde ele Asseca. 

Officio 

(llx lrac lo do 11. 0 IV )· 

Acabo ele receber pelo correio de hoj e a ci1·cular de v. ex.a n. 0 21, pela qual 
me communica a interessantíssima noticia ele estarem restabeleciclas as relações 
políticas entre o nosso governo e o dos Estt=tdo_s Unidos ela America septentrional, 
em consequencia da installação elo encal'l'cgaclo ele negocias de sua magestade el
rei nosso senhor, Jacob Frederico 'l'orlacles Pereira de Azambuja. Noticia esta que 
eu já tinha festejaclo logo que aqui appareceu pelas fol11as estrangeims, m~ts que 
agora fe:;;tejo fortemente pela certeza em que vivo ele que não tardará a se1· se
guido este exemplo por todos os mais estados da .Europa. 

Napoles, 31 de dezembro ele li:l29.=José A11wclo Grehon. 

*' 
Em meia.clos de dezembro o Paquete de Po?'ii~gal, per~oclico a que varias ve

zes temos alludido, apresenta como these : ·a O comportamento que o governo in
glez agora tem com os emigrados portuguezos essencialmente differe d'aquelle 
que teve, ainda não ha muito, com os emigrados francezes? » Segue logo a l'es
posta n'estes termos : 

«Portugal é e tem sicl? elos alliaclos de Inglaterra o mais antigo, o mais con
stante e o mais fiel. Sem mencionarmos as nossas primeiras allianças com esta na
ção, nos limitaremos só agora, a apontar rapidamente as ligações mais .estreitas e 
nunca interrompidas que houve entre n6s e Inglaterra desde que a casa ele Bra
gança foi chamada para ocoupar o throm> porttlguez. Desde essa epocha as nos
sas _l~gações, quer }JOliticas, quer oommerciaes, foram como verdadeiros laços ele 
fa.mll1a, porque os nossos interesses se tornar~tm oommnns, como se tornaram :aos
sos perigos. Tanto na paz com0 na guerra marchámos sempre em harmonia, e 
emfim sempre Inglaterra nos achou promptos, como bons amigos e· a,lliaclos, tanto 
na adversa como Ja8J l)l'0spera fortuna. 

«A_ primei~-a v~z qu~ fomos convidados pa:.a desembainhar a espada a favor 
ela pohtloa bntanm7a f01 na guerra ela su?cessao cl~ Hesp[Vnha; e é muito para 
notar que só- pelos mteresses ela nossa aUtada, e umcamente por elles, é q tte en
trámos em uma luota que a pruclencia e as nossas oiroumstancias muito pediam 
que evitassemos . Já tínhamos reconhecido Filippe V, e -era este o verdadeiro sys
tema político que cleveramos seguir, porque com as feridas aim1a não bem cica
trizadas de vinte e sete annos de mna guerra assoladora para estabelecermos a 
nossa indepencleneia, nada tinhamos então que receiar da nova dynastia qne havia 
subido ao throno hospanhol, e antes n'ella teríamos encontrado t1m bom vizinho, 
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porque o sel!t interesse, longe ele ser incomm6dar-nos 1 era susteUJtar-se na sua nova 
posiçao, e a nossa amisade lhe dava para isto um poderosissimo auxilio. Comtudo, 
só para agradaormos á mossa alliada e para auxiliarmos os seus Ülteresses, ou an
tes os seus nunca interrompidos rancores contra a França, rompemos a nossa ami
sade com o novo r ei de Hespa.nha., e passámos para o pa,rtido do archiduque Car
los 1 que era o partido ele Inglaterra. A todos os portuguezcs são bem conhecidos 
os :f:inaes destinos d'esta guerra, que para nós foram mui particularmente desas
trosos e da qual não tirámos senão perdas e vergonha. 

((Para se opporem ao predomínio que a Grau-Bretanha affectava sobre os ma
res, concluíram a França e a Hespanha em 1761 o novo pacto de família, ao qual 
qnizeram que se 1misse Portugal. Como potencia continental era dos noss?s inte
resses ,fazer ca,usa commum com aq~10Uas duas nações; mas esses nossos ·mteres
ses sacri:ficámos nós a urna mmca vista lealdade; e antes quizemos passar por to
elos os azares de uma guerra d6 que desampa-rar a nossa antiga alliada na hora 
do perigo e elos combates. Nada ganhá.mos com este nosso sacri:ficio, e só demos 
ao mundo o exemplo ele uma amisacle, aliem cl$03 nobre, generosa. 

«Seguiu-se finalmente a revolução franceza, em que a nossa alliada procurou 
logo a occasião ele entremetter-se para se vingar ele injurias recentes que ela Fra,nça · 
havia recebido. E é tambem notorio a todo o mundo, não só quão longa e varia 
em seus successos ella foi, i:nas qnanto n'ella trabalhámos para: não desamparar 
nos campos ele batalha a nossa antiga amiga e alliacla, a Grau-Bretanha. Entregá
mos -lhe, lJOr assim dizer, todo o Portugal, o unico ponto seguro em que ella podia 
firmar os seus pés no continente; clémos-lhe um terreno immenso para depositar 
e ensaia.r sua,s forças contra o formiclavel inimigo que tinha ju:raclo a sua perdição; 
e depois ele tudo isto ainda reforçámos suas fileiras, clebeis para tamanha lucta, 
com um numeroso e bl'iosissimo exercit0, que, só depois que a seu lado comba
teu, chamou irresistivelmente a victoria ás suas bandeiras. Sim, por mais que a 
inveja ou a ingmtidão queiram climinuir o peso que á balança de Inglaterra cleu 
o noss0 auxilio, a h.istoria imparcial ha <Ile consignar em honrada pagin~ todo o 
intl'Ínseco valor ela nossa efficaz cooperação n'aquella guerra elos gigantes. E ainda 
ha ele dizer que as batalhas guerreadas na península se teriam dado necessaria
mente ás portas ele Londres se Portugal lhes não tivesse tão briosamente minis
trado aquelle vasto campo de operações e de fmtuna. 

«Com estas e outras muitas provas ele fidelidade, constantemente dadas por 
Portugal á sua antiga alliada, a Grau-Bretanha, quem mais elo que o mesmo Por
tugal lhe poderia merecer attenções, ·e quem mais do que elle devia esperar ele 
ser igualmente soccorrido na hora ela sua má fortlm~•, e dos seus tão amargos e 
funestos contratempos? Por certo que ninguem no m1mclo tinha direito a ser a~txi
liado e protegido por Inglaterra como elle; mas tem isto assim acontecido? Em 
poucas palavras os nossos leitores vão ver em que conta tem ticlo a actual poli
ti.ca britannica tão longos, tão uteis e tão efficazes serviços. 

«A revolução franceza arrojou para fóra da sua patria a milhares ele emigra
dos, e a maior parte cl'elles vieram buscar um refugio em Inglaterra. Aqui acha
ram elles não só tudo o que a humanidade costuma prestar aos infelizes em tem
pos elas perseguições e elas desgraças, mas enc?ntr~:am ainda to elos. os meios ~.ais 
poderosos IJara conseo·uirem tornar a entrar vwtonosos no seu pmz natal. S1m1 

Inglaterra não só os ;estiu e alimentou, porém cleu-lhes armas e dinheiro parare
co~quistarem a sua patria. Em Inglaterra se organisaram. expedições miJita1:es ele 
em1graclos fTancezes para irem ataca.r o governo que os tmha ~orçado a ~nngra:·, 
~ dos portos de Inglaterra saíram contra a França estas expedições hostis, a?XI
ltadas e protegidas pela marinha britannica. E não só isto se fez e se pratwou 
dentro da mesma Inglaterra, porém no interior da A.llemanha e em Coblentz, o~ele 
residiam os príncipes francezes, ia:•mlmente o dinheiro britannico preparou mlMtos 
elos seus meios ele ataque contra 'i.t França, de que eram principaes instrumentos 
todos os emigrados que ali estavam reunidos . 

«Nem se diga que se o governo britaunico praticou então todas estas coltsas 
a favor elos emigraclos francezes foi porque est~wa em guerra com o actnal go
'Verno ele França. A isto se pócle tr.it.unphanternente responder que pelos mesmos 
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motivos que então induziram Inglaterra a declarar a gtrt.erra contra o governo 
francez cl'aquella epocha, devia ella tm~bem agora fazer o mesmo conti·a o acttutl 
governo existente ém Portugal. Inglaterra declarou então guerra ao governo fran
cez, porque o tinha por intrnso e usürpador1 e por isso contra elle armou, não só 
as suas proprias forças, mas as de todos 0s emigrados, que, igualmente e pelas 
mesmas rasões, não queriam reconhecer aquelle gove1'no. No mesmo caso se acha 
tambem ·agora o dominante governo em Portugal., que a propria Inglaterra, logo 
desde a sua origem, olhou como intruso e usurpador; e por isso parece que tudo 
o que então fez a favor da ,emigração franceZJa devia tambem agora fazer a favor 
da emigração portugueza. E verdade que a facção que hoje assola e elevas ta o 
desgraçado Portugal ainda não levou ao cadafalso nem el-rei o senhor D. Pedro IV 
nem a rainha a senhora D. Maria li, sua filha; mas se isto ainda não fez é por
que não tem estado em seu poder consummar physicamente estes dois crimes. 
Ha feito, comtuclo, quanto as suas forças lhe têem até agora permittido: p-olítica 
e moralmente assassino't.l aquelles dois legítimos soberanos, e sobre este· moral e 
político assassínio elevou o ensangJientaclo throno da usurpação e do perjurio. 

«Se o actual governo britannico tem conseguintemente olhado o governo que 
hoje está em Portugal como intruso e usurpador, se em rasão d'isto quebrou com 
elle todas as relações diplomaticas, se finalmente tem reconhecido como reis legí
timos, não só o imperador do Brazil, mas agora sua :filha, a rainha actual, e isto 
por um modo tão ~olemne e indisputavel como em outro tempo reconheceu rei ele 
França a Luiz XVIII, apesar do seu throno estar nas mãos da usul'pação, parece 
que pelo mesmo modo com que então tratou e auxiliou os emigrados }Jela causa 
d'aquelle rei de França, tambem agora devia tratar e auxiliar os emigrados pela 
causa da rainha a senhora D. Maria II, que elle como tal abertamente reconhece. 
Como, porém, têem estes sido constantemente tratados dentro e fóra ele Ingla
terra? Nunca receberam o mais pequeno auxilio britannico, e ao menos, em rasã0 
cl'esta mui essencial circumstancia, nunca o governo inglez ou a nação nos poderá 
em tempo algum deitar em rosrto que clespendeu comnosco o seu pão ou o seu 
vestido; antes, pelo contrario, os inglezes hão ganhado muito com a nossn; emi
gração, porque em consequenoia d'ella muitas e avultadiss~mas sommas de di
nheiro·, e dinheiro nosso, se têem consumido no seu paiz . Os nossos soldados, em 
vez ele serem armados e equipados, como em outro tempo o tinham sido os fi·an
cezes emigrados para irem combater a usurpação, foram por uma política, talvez 
unica na historia das allianças, considerados quasi eomo prisioneiros de guerra; 
e quando, para fngirem a esta ignomínia, !iJUizeram refugiar-se no uni co poll!to 
portuguez que a lealdade e a honra ainda conservavam fóra elo poder elo usurpador, 
a~li mesmo, e desarmados, a arti~heria bótannica descarregou a morte sobre elles 
e lhes impediu 0 clesembai·que! Emfim, para se dizer tudo de uma vez, mui longe 
da actual causa da leg~timidade portu1gueza ter encontracl0 algum auxilio, ou ainda 
algum pequeno signal de apoio ou ele a:ffeição na política britannica, só tem achado 
contradicções e até insultGls publicos dentro do mesmo grande senado ela nação 1 ; 

e ao usurpador e ao perjuro todas as attenções se têem liberalisado, sem que hou
v;esse nem o esquecimento de lhe reconhecer e auxiliar os seus illegaes e repeti-
elos bJoqueios. · · 

«E, portanto, mui visível e palpavel, para lhe não dar outro nome·, a cli:ffe
rença com. que o gqverno britannico trata :h0je os emigrados portuguezes, c0m
parando o seu porte com o que em outro tempo teve com os france~es emigra
dos, apesar de que as allianças e os mutuos serviços praticaclos entre Portugal e, 
Inglat.erra tenham caracter tão diverso. Comtuclo deve ser esta lição ele grande 
provei.to para o~ p~rtuguezcs fieis, que até agora têem heroicamente seguido ~ts 
?andmras constlt~cwnaes ~a legitimidade, da honra e ela justiça; e d'ella devem 
Igualmente clecluz~r a .max1ma seguinte: que as nações não têem ot~t?'os amigos se
não os seus p1·opnos ~nte1·esses; e que o povo que quize1· se1· lim-e e independente, 
nunca o sm·á se confia?· mais nos estranhos elo qtte nos prop1·ios ?'ectt?·sos ela stta . 
força. Não ~Sirva, pois, este exe~p~o para desanimar os portuguezes, antes o de
vem tomar como uma grande fehciclade, porque por mna vez t6em podido vi1· a 

1 Allude ÍL falia de lord Aben1ccn. 
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conhecer o intrínseco v~Llor de uma alliança em que tão estultamente estavam cos
tumados a confiar. Acabado o prestigio devem tambem ácabar as fa:lsas conse
quencias que d'elle os habitas antigos nos obrigavam a tirar. Quando em 20 de 
abril de 1814 entrou solemnemente em Londres Luiz XVIII, e foi por essa occa
sião comprímentado como legitimo rei de Franç-.a pelo príncipe regente, hoje sua 
magestacle britanníca Jorge IV, respondeu-lhe elle: «Aos cons'elhos ele vossa aHeza 
<<real, a este glorioso paiz e . á confiança de seus habitantes eu attribuirei ·sempre, 
ccclepoís da Divina Providencia,. o restabelecimento ela minha família no throno de>s 
<IJ.J?eus antepassados)) . Não poderá agora, certamente, a nossa augusta e persegt~cla 
ramha a senh9ra D. Maria II responder-lhe o mesm<D, mas comtudo poderá d1zer 
ao mundo : <I A lealdade e constancia: ele meus subdítos devo eu o poder sentar-me 
(c sobre o throno de meus antepas~ados; e isto me dá maior gloria e até maior sa
«tisfação do que se a estranhos eu devesse esta fortuna.» 

Pelos fins do mesmo mez, fazendo uma resenha dos acontecimen.tos políticos 
de 1829, acrescenta o alludido periodico, com respeito ao nosso paiz: 

«Qtlanclo tínhamos todos os motivos de esperar que o governo britannico, ha
vendo declarado usurpador o infante D . Miguel, nos prestasse at1xilios para res
tifl;uirmos o throno á legitima rainha, cujos direitos reconhecia e qtle n'esta capital 
(Lonc'lres) fôra por sua magestacle britannica tratada como soberana, viu espan
tada a Europa navios de gue'l:ra inglezes impedindo á força de tiros <il.e artilheria 
o desembarque dos emigrados portuguezes na Terceira, e os nossos alliaclos der
ramando sangue de porttJlguezes desarmados, debaixo elo alcance elas baterias ela 
terra que obedecia a D. Maria II . 

«Ü governo inglez dizia-se nentral em nossas questões, que chamava clomes
ticas, posto GJU:e tinha interferido poderosissimamerite na funesta ida de D. Mi
guel para Po;rtugal. E no meio d'esta neutralidade servia com suas forças a causa 
do usurpaclor. 

«Estas forças deixaram as praias da Terceira quando a ella se avizinharam as 
da I>. lVIiglllel, que parece as foram render, para qlile não estivesse .a ilha sem 
IDloqueio contra nós. 

<'O tyr-anno ele Portugal, animado por este visível apoio, determinou-se a ensan
guentar a scena, cousa que até entãQ não ousára fazer. Os ·espectacul.os de m.0rte 
começaram em Lisb0a no mez ele março, e repetiram-se n<D Porto em maio e jlll[ho. 

«No parlamento· ele Inglatena som!'am as vozes da lmi.nanidade e ela justiça 
pela bôca dos mais sabios e eloquentes oradores a favor da nossa causa em am
bas as camaras . O ministerío teve em uma e Ol!ltra ele passar pela vergonha de 
ver c1errotaclos os miseravei-s sopbismas com qrue pretendeu defender o porte que 
tiveil:::t com Portugal. A nação ingleza manifestou a sua opinião c0ntraria ás ini
C1fuas e mesquinhas medi~as do ~overno; mas absorta a: sua atte7l~ão po~· grandes 
objectos ele interesse nacwnal, nao .teve tempo neeessano para amda ma1s alto fa
zer soar as suas vozes. 

«Importante serviço nincla assim n0s :fizerarr: os graNdes homens que advoga
rmn a causa da rainha de Portugal e da humamdade. 

«Apesar da estreiteza do bloqueio da Te1·ceira e elas grandes penlas qtle o 
governo ~nglez nos causou com seu hostil procedimento, não ~escurou na empreza 
cl.e conservar firme este ante-mural ela líbm·clacle e ela legitimidade o homem a 
cujas mãos estavam entregues os d.estinos e a.s rel]quias ela nação. Cabrei~·a e os 
seus valorosos lnÍ!liÍtares hem como as auctoridades civis que ali sustentavam a . 
homiJ:a portuguezà e a p;tr.ia· que estava com elles, foram soecorridos elo necessari0 
part)J s111a manutenção e defensa d'essa tena preciosa. . 

ecOs portug·uezes não desanimaram quanclo viram os seus comiJ!lat!riotas expul
sos d'aquella parte de Portugal, antes todos á porfia se offereceram para levar-lhe 
em suas pessoas e coro sua coragem o soccor!l:'O de que n'ella se carecesse. 

«Por meio da esquadra inimiga, perseguido pelo vivo fog-o de algtms de seus 
vas0s

1 
atJ:avessou o conde ele Villa · Flor com tms poucos de v~lent~s, emba>rcaclos 

em ll!m pequeno e f,ragil navio, sem €{ctasi esperança de escapar :.~; morte, a• que 
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já pelos algozes ele D. Miguel tinha sido em PortogaJ sentenc i ~tclo. Este feito é, 
em nossa opinião, um ·dos mais brilhantes que a historia menciona. E lle só fez 
desa:pparecer o não meTecido labéu de falta de valor com que os partidistas do 
usurpador pretendiam cleshonrar-nos. A Providt?ncia favoreceu a, ousadia do conde 
e de seus nobres companheiros, para dar-lhes nas historicas praias ela Terceira o 
mais glorioso triumpho e ao usurpador a mais pesada lição. · 

«Este prodígio aconteceu a 11 de a.gosto . CoLLSa · de duzentos constitncionaes 
derrotaram uma poderosa esquadra, que suppoz nbrazar toda a ilha com o seu 
fogo de mais de trezentos canhões e quasi quatro mil homens de desembarque : mil 
e novece11tos .foram mortos e prisioneiros. Este golpe extraordi11ario deu um en
contrão na prospera forttma do·_ tym nno. Desde aquelle dia todos os seus passos 
são retro o-rados e cada vez mms velozmente se eneaminham pa.ra a destruição. 
A joven ~ainha ele Portugal ouviu já a bordo da fragata que a devia levar ao Bra
zil, de companhia com a nova imperatriz, a r elação cl 'est::t assignalada victor.ia 

·alcançada pelas süas atmas. E posto que a sua ausencia causasse geral sentimento 
de dor a seus :fieis subditos, quando o tempo deu lagar á r eflexão, viram os mais 
atilados um rasgo da nossa melhorada forttma em ser a propria r ainha portadora 
.de tão interessánte ·nova a seu aügusto pae, de qt~em dentro em breve esperâ
mos as mais favoraveis providencias. 

aDi:fficilimo tem sido o negocio ele Portugal; obstaculos sem conto, e qual 
·maior, temos encontrado em todos os caminhos da honra, poT onde semp1·e se ca
lUimbou : f0rças estranhas, lnctrundo com a nossa fraqueza, e essas mesmas ajuda
elas de intrigas de cliversos caracteres_, quanto tem custado a vencer? Qne arte lut 
sido precisa para evitar-lhes os ·golpes se1h r ender as armas? E comtudo, ::tinda 
::tté agora não vimos tão favorav el o horisonte como actualm ente : graças a quem 
no meio ele tantas procellas guia os nossos destinos pelo melho1· rumo ao desejado 
porto : a patria lhe fará justiça, e a posteridade não esquccerà seu nome. » 

Entretanto circulavam com insistencia boatos ele que o santo paclre annuira ás 
reiteradas solicitações do mwrquez de Lavraclio a favor da causa absolutista;. mas 
no citado periodico de Londres, r es1Jectivo a 29 de dezembro, appareceu um ar
tigo, t~raduzido elo 'I'emps1 attenuando até certo ponto o clesüuvoravel effeit0 ele si
milhantes noticias entre os liberaes. Basta transcrever a primeira parte, por
quanto o resto refere-se quasi exclusivamente á política de outras potencias : 

«Alguns j 0rnaes disseram sem fundamento· que o papa Pio VIII r econhecêra 
como rei a D. Miguel, que o nnncio em Lisboa r enov:o'Lra as suas fnncções di
plomaticas, o que prova favoraveis disposições elo pontífice para com o usurpador. 

«Factos positivos desmentem esta noticia . 
«Pio VITI declarou em consistorio secreto que não podia 1·econhecer D . Mi

guel, e que, bem como os demais soberanos da Europa, só via n' elle um regente 
ql'le usurpára o sceptro ele D . Pedro. 

<<O papa nom eou ao mesmo tempo monsenhor Ostini como nuncio apostolico 
flara o R io ele Janeiro, e este partiu l1 ~ pot~co em um navio do estado. 

«Estes d_ois actos diplomaticos têem connexãJo enti-e si, e provam que para o 
sun;mo P?Dtlfi~e na' o é D. Miguel rei de Portugal. E sta . demonstraçã,o ganha a 
maiOr e VIdencm por factos qtle nos são conhecidos e CUJa authenticiclctcle ajian
çâmos. 

_«_A cleterminação de sua santidade foi aconsel~1acla pelo cardeal Albani, cuja 
polttwa anela de accordo com a do gabinete austr1aco. Pela influencia cl'este car
deal srio os act0s que dimanam lilo conselho aulico e do gabinete francez lei im
mut~vel para a sant~, séde, ~ as decisões do papa _sanccionam as d'estas duas pó
tenCias, q~anclo .. as nao prevwem. O grau dos do1s soberanos na Ig reja dá-lhes 
l~ma cons1deraça~ q~e serve de grande exe~~~- A _su~ política determina a poli
ttca de Roma, prme1palmente quando as rehgwes cb ss1dentes mostram o mesmo 
modo ele pensa.r; e os reis de Inglaterra, dos Paizes Baixos e de Prussia se n:m.em 
ao iniperador da Russia pa1'a rejeitar toda a especie ele neo·ociaP.ão com D. Miguel. 

A . • . l 5 ., 
« curta romana precisa separar-se c o systema que algum dia lhe era tRLo fa-
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cil, de reconhecei' os novos reis1 qualcruer que fosse a sua dyuastia. Este systema1 

loNge de ser-lhe util1 desacreditou a sua; politica e foi nocivo á mesma religião, 
cujo senriço tilllha por objeeto. 

aS. Gregorio1 por exemplo, qoH0cava !lil.O oratori0 de S. Cesario as imagens 
de Phocas, ainda coberto do sangue elo imperador ~iimu·icio, de sua i1llulher e 
filhos ; e escrevia por este modo ao usurpador: Exulte o céu e t•rit~mtphe a tmTc6 
de p1'C~ZeT! Vossa clem.encia p01·á te1'mo á 'tymnnia . 

«Pio II recomheceu lVIathias Corviuo rei ele Hungria, e quando o ~mperaclor 
Frederico III expriDbrava a este papa o haver por tal aclhesão justificado a rebel
lião de um elos seus vassallos, respondia o pontífice: O costgrne ela santcG séde. é 
Teconhece?· como ?'eÍ aqnelle que ·?·eina. 

alVI::uis tarde Clemente XI reconhecia alternativamente ou o archiduque Car
los ou Filippe V, segundo um ou outro· se assenhorea:va ele J\iadricl ou fugia cl'esta 
capital; e quancle> algum d'elles se queixava a0 papa elo recónhecimento do se~L 
adversario, RGiillla respondia com a maxima já citada, acrescentanclG que o SE)U re
conhecimento nàie> dava novos Glireitos aos a,eis a quem se fazia. Esta ccmfissl'iu 
nunca a fa1·iam Gregorio VII, Innocencio UI e Bonifaci0 VIII. 

«Estes factos historicos podem mais ou men0s faeilmente a]i>plicar-se ao tempo 
presente e ao objeçto de que tratâmos, se lhes : _uNirm0s a ·estatística moral do 
paiz, o quaclr@ religioso e político €la eôrte de Lisboa, as mais n0taveis feições d0 
caracter da rainha mãe, as intrigas de que diariamente sãlo theatr0 0s pafaci.0s cb 
Ajuda e da Bemposta : feito isto, poderá ver-se claramente que infLuencia experi
mentou n'esta côde 0 nuncio apost0lico, o imperio que exerceu e que inspirações 
o moveram. 

aA rainha viuva, princeza de Hespwnha, Cl'eada em uma côrte sujeita a jun
tas apostolicrus e ás tyrannias de um gr~n~e inqui~iclor, levou comsig.o ao throno 
portuguez a sêcle do poder absoluto. Imm1ga de seu augusto esposo, quando este 
teve a sabedoria de limitar a sua auctoridade por leis constitucionaes; mais ini
miga ainda ele seu filho D. Pedro, assim que o viu associar á soberania as duas 
camaras legislativas; se_mpre dominada do furor de governar em nome de seus 
:fi.1hos. pelos odiosos meios que empreg0u Catharina de lVIedicis no tern.p0 dos V a
I ois, foi ella <quem inspirou a D. Miguel o desejo de mandar, que o arrastou a 
urdir conspirações contra seu pae, e uJtimamente a usurpar o thr<Dno a seu ir·· 
mão; e, emfim, a; desenterrar as côrtes de Lamego sobre as :ruínas dos g0vern0s 
repTesentartivos, dados a Portugal por dois de seus monarchas . A intervenção e 
influencia da eôrte de Roma eram neces-sarias aos pr0jectos da rainha mãe e ao 
restlltaclo de suas tentativ~s. Tal influencia existiu sempre em virtude elas intri
gas cl'esta muiher. 

«Quando D. João VI falleceu reinava ainda Leão XII. O pontífice obedeceu 
ao clamor ele indignação que soou em todas as côrtes; o nuncio teve ordem de 
suspender as relações diplomaticas com o usurpador; mas ficou em Lisboa por 
motivos religiosos para oppor-se ao engrandecimento dos bispGls, sempre prom
ptos a Glispntar as usurpações papaes e as pretensões da cm·ia romana. 

«POl· aquelle temp0 Leão XII reconheceu inclirectarnente as novas republicas 
ame:llÍcanas, confirmando os bispos nomeados pelos resp ectivos governos, mas es
creveu a estes b~spos, recommenclando-lhes que trabalhassem quanto podessem 
para mante.r os subditos elas mesmas republ.icas na fidelidade ao rei de Hespa
:nha, chamando aquelles que d 1ella se tivessem afastado. 

«Mort0 Leão XII foi nomeado Pio VIII, feitura elos j esuitas : as eo.pera;11ças 
dos a,postolicos r eanimaram-se. O partido jesuítico estava a ponto de cantar a vi
ctoria, porém a nomeaçã0 do cardeal Albani, que tomou as redeas do gove[·no da 
Igr<'.\ja, desfez as imtrigas, e a sua adhesão à casa ele Austria mostro·a que as dis
posições de Roma seriam sempre conformes ás elo imperador. 

<<Em Lisboa a rainha, instrumento elos apostolicos, D. Miguel querendo a todo 
o custo legitimar a usm·pação, e o nuncio ganhando cada vez mais in:B.uencia e 
d-isfarçandGl sob apparen.eias ~·eligiosas negociações êliplomaticas, se entendiam clan
d!estiuamel!lte. O seu fim era obter do pontífice lllm reconhecimento positivo, ele 
grande peso para um. povo que julga I!J.Ue o eéu se abre quando falia Roma. 

,. 
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«Estas intrigas auxiliavam as machinações occultas dos jesuítas em Roma. 
Estes não estão ociosos um momento . As congregações communicam-se por seus 
proprios emissarios. O embaixaclor de Hespanha, tratando das dispensas do casa
mento de Fernando, apr0veitava: as occasiõ_es qtte se lhe offereciam de fallar ao 
santo padre, e empregava toda a sua infiueneia para conseguir o reconhecimento de 
D. Miguel. Trabalhos inuteis J Os conselheiros intirnos do papa têem nos consistorios 
um grande peso. Contrarias ás doutrinas que se pretendia estabelecer, fizera111. 
ver ao papa a opposição dos soberanos da Europa ás pretensões de D. 1\l[jguel 
como regra inalteraveL Tomando parte n'esta opposição, a clU'ia ele Roma entra 
no caminho franco e leai; qtte semp1•e devêra ter seguido; dec.lara illegaes e ex
cessivos os cavillosos procedimentos de seus agentes, que compromettem a sua 
diplomacia ou .a tornam odiosa; e mosti'a acloptar princípios est:weis, que a hon
ram e que a salvam das impLttações de que muitas vezes tem s1do o objecto. 

a Sabemos que o nuncio appareceu na côrte; mas a sua apparição no pa.laci{J 
de D. MigLtel e da rainha não. vale o mesmo que o reconhecimento ou assenti
mento aos princípios do goV'erno estabelecido, nem ainda inclirectamente; motivos 
religiosos, interesses puramente ecclesiasticos levaram ali o nuncio. Estas visitas 
nada tiveram com objectos de politica. 

«0 decreto do consistorio, pelo qual Pio VIII declara que não póde reconhe
cer D. Miguel rei de · Portugal, subsiste em pleno vigor, apesar da presença ele, 
nm nuncio em Lisboa. Para o usurpador ser recorrhecido é necessario que esta 
bulia seja revogada por outra, e que a côrte ele Roma aniqlúle a sua p1'opria 
obra, porque em legislação e política o poder que faz é só quem póde desfaze?·.» 

FIM DO TOMO WI 
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ele fevereHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ .. .. .. . .. . .. . .... . . .. . . .. .. 129 

Offioio ele J osé Montei r~ '~'orres a Luiz elo Paula Furtado de Castro elo R.io de Mendonça, 
inform.anclo este ~m1st~o sob1·e as critic~s circumstancias de Ponta Delgada, sujeita 
ao pcngo ele uma mvasao- 19 de fevereJTo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 129 

Artigo rla Gazeta de Lisboa, referindo o conflicto occorriclo nas ao-uas açorianas entre a ex-
pedição liberal e duas fragatas inglezas- 20 de fevereiro . ~ . . ..... . .... .. . .. . . . .. 130 

Decreto nomea.ndo o conde ele S. Lourenço ministro e secretario de estado elos nco-ocios da 
guerra - 20 de fevereiro .. . . .. . .. .. . . . . . ..... .. . ... ..... ... ..... .. . . . ~ ... .... 131 
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Insb'ucções J o marquez de P almelht a J o ·é B:übino de Barbosa e A1·aujo, indicando-lhe o 
modo como deve desempenhar a sua commissão em París- 20 de fevereiro . .. . ..... ,131 

Otlicio do marquez ele Palmella a Nuno Barbosa el e Figueiredo, fazendo succinta exposição 
de a:lguns factos. e mórmente da polemica com o duque de Wellington - 20 de feve-
r eiro ........................•.....•.....•..............•..................• 132 

Decreto da junta provisoria de Angra, ordemtnclo que tenha ali execução a tabella elos 
subsídios a emigraÇlos, conforme as instrucç.ões juntas - 21 de fevereiro .. ......... • 135 

Instrucções !!- que se r efere o cl~ploma supra - ·21 de fevereiro ................ . ....•. . . 136 
T a,bella dos subsídios mandados p1•estar por sua rnagestade fideli ssima -16 de j a,neiro ... 136 
Ordem do ·dia ele Thomaz Guilherme Stubbs para que todos os inclividuos existentes no de-

posito de Plymo·uth embarguem com cle.st?no ao Brazil, }JOr não se.r co~pH~tivel á 
hom·a e brio portuguez contmuarem a res1d1r . em Inglatena - 23 de fevereu o .. . •.. . 137 

D.ecreto elesi()'nanelo os locaes para. onde elevem 1r os presos condemnados a degredo nas 
possessõ~~ ultramarinas, visto a su~ accumulação em Lisboa e Porto, por falta de 
transp0rtes r eo-ulnres - · 24 ele feverell'O .... ....... .... ... .. ....... . .. , . . . . . . . . . 138 

Circular do mamqu~z de Pahuella ao conde do F unchal e mais chefes elo cor}JO cliplomatico 
purtuguez, narrando os successos na Terceira, cuja s ·atJctoríclacles e tropas ele guanü-
ção conservam exceHentes disposições- 24 de fevereiro .......... .• ~ .. .... . · . . .•.. 139 

()fficio elo marquez ele Palmella a Luiz Antonio ele Abreu e Lima, prevenindo-o de que o 
visconde de Canellas 1mrtíra ele Lisboa para Brm;:ellas, segundo consta, .ru fim de ne· 
gociar um emp1·estimo ou vender joias da cor6a no interesse do governo ·:i1Jbsoluto - 25 
ele fevereiro. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 14..0 

Officio do visconde de Asscca ao ministro dos negocios estrangei:ros, communicanclo-lhe 
que a ambição do duque de W ellington é estabelecer a pttz em toda a Europa- 25 
de fevereiro. • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • 141 

Informações annexa,s (cinco) - 19 e 24 de fevereiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 141 
Oflicio elo marquez de P almella ao conde de Sabngal, r eferindo-se ao obstacnlo que qs in

glezes pozeram quando a expedição }Jortugueza pretendeu elesemba;r car na il'ha Ter
ceira, e remettenclo varios cl0cumentos - 26 ele fevereiro . . • . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . . . 14.3 

Ill 
Sentença do juizo da commissão mixta contra o brig·adeiro Alexauch·e Manuel Moreira 

Frei:z:e e outros indivíduos por t entativa de sublevação- 26 de fevereiro .. . . . ... .. .. 145 
Aviso do conde de Basto a Carlos May, servindo ele· major general da al'mada, determi

nap.f.ilo-lhe que immecliatamente faça anmmciar na praça o bloqueio ela iliha T erceira -
27 ele fevereiro ......... • . .......•... . .... .. ...... . ..... . . ... .... ....... .•..• 152 

Officio elo marquez ele Palmella a Dioclecim}b L eão Cabreira, prevenindo-o ele que a r eti
rada elos navios de guerra inglezes1 até ruli no cruzeiro, vae permittir reforço ele pes -
soal para a T erceira- 3 de março.. . . • . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . • . •......... . •..•.• 153 

Offi.cio elo marquez de Palmella a Diocleciano Leão Cabreira, recommendando que a pena 
de morte deve só mente ser applicada em circumstancias de extrema necessidade - 4 
de março ..•..•...•...•. . · .......... . .......... ... ............................ 153 

Dee1·eto de D. Miguel, pelo qual m·elena que sejam p1·esos e julgados por uma commissão 
mixta de militares e ministros todos os indivíduos a quem se encontr em papeis sedi
ciosos e correspondencia com es constitucionaes, ou por qullllquer fórma os auxiliem -
4 de mllll'ÇO . . . . .. .... . ......... . .....• , , . , , , . , .... , , ...... , . , . , ..... , .... · · • · 154: 

Ordem elo dia ele Thomaz Guilherme Stubbs paTa os emigrados que compõem o deposito 
de Plym0uth declararem, no prefixo praso ele vinte e quatro ho1·as1 se queTem seguir 
em direcç.ão á Terceira ou ao Brazil - 4 de março . .... .. .... ...... . .... · · · . . . . . . 154 

Aviso do bispo ele Vizeu a Antonio Pinheiro ele Azevedo e Silva, para que sejam riscados 
elo se1·viço do magisterio diversos profe~sores e mestres, em consequenc.ia das suas pe-
rig0sas idéas - 4 de março .. ..... . ............ • .............. · · · · · ....... . ... 155 

Officio -c1o visconde de Asseca para o ministro dos negocios. estrangeiros, com referencia a 
i:rma entrevista ele lm;cl Abercleen, que se queixou sobre prisões ele subditos britanni-
cos feitas em Lisboa- 4 de ma1·ç.o ..•.. . ...... . ........... ·. · ...••••.•• , ...•... 155 

Informaçõe~ annexas ( chlas)- 26 ele fevereiro e 3 ele març0 . .. ·. · .. • . . .. ........•.. ... 15G 
Officio ào VIsconde de .tisseca a0 ministro dos negocios estrangell'os , deçlaranclo que · che

garam de Da.rtmouth roete indivíduos expulsos da T erceim, aos quaes mandou se for-
necessem mews de subsistencia e }Jassagem pa11a Portuga.l - 4 ele março ........... 157 

Lnformações annexas (g.uatro?- 2 e 4 de março . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. 157 
Decreto ela junta prov1soria de Angra; acceitanclo a escusa que pedira Diocleciano Leão 

Cabreira ele presicl~nte. d'aquelle corpo collectivo - 5 de março . . •... . ............. 159 
Decreto da junta prov1s~na de Angra, nomeando seu presidente o brigadeiro Sebastião 

Drago Valente de Br1to Cabreira- 5 de março ... . ........ .. .... ............. ... 159 
Extra?to de um officio .elo conde da ~oute ao mipistl:o dos negocios estrangeiros, prevc

mndo-o de que o duque de W elhngton, segundo Julga, se apressa a exigir de D. Mi
guel o cmnpvimento da sua pr0messa á cerca do consoi·cio com D: Maria da Gloria-
5 ele março ...•..• . ..... · · · · · · · ·. · · · · . . .• •.... . . . .•..... • .•.... ... ........ .. . 159 

Officio do ma,rquez ele P almella a Lmz Antonio ele Abreu e Lima, ácerca. da par6ida cltj· 
, emigrados par~ a T erceira .e de cessar o bloqueio elas fragatas inglezas, pouendo por-
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tunto cons.iderar-se aquella ilha em circumstancias de resi~ tir aos ataques ele força!i 
absolutistas- 6 ele marco . . , . .... . •... . ....... .. . . .... . ................ . . . .... 159 

Nota elo marquez ele Barbacena ao conde de Abercleen, respondendo ás allegações elo go
verno britannico, e sustentando o direito elo imperador do Brazil ele proceder como 
protcctor natural da rainha D. lVIaria II- 6 ele março .... ... . ........ . . . .... .... 160 

Officio elo marquez de Barbacena a Diocleciano Leão Cabreira, dizenclo que a rainha es 
tava bordando uma bandeira }Jara o fiel batalhão defensor ela ilha T erceira .,-- 6 de 
março ..•. ... · .....•.. . . ... . ..... ... ... . . . .. . .... .. .. . . ..• .•• ...•. •....... . . . 163 

Breve noticia sobre a execução ele Alexandre l\Ianuel Moreira F1·eil·e e mais quatro infeli-
zes condemnados como cumplices na tentativa .de revolta ela brig·ada real da marinha 163 

Excerp~o . ele um!t cart<J, qu~ o con~ul geral britannico em Li.sboa dirigiu a lolid Dnnglas, 
1·efermdo-se ao supphc10 alhuhdo-7 de março ....•.. ...• .•......... .... ... ... . 165 

Analyse jm·idica aos commentarios contra differentes paragraphos elo accordão de 26 ele 
feverei~·o, que seu auctor, João Bernardo da Rocha Loureiro, publicou em tml opusculo 
sob o titulo ilpostillas á cnonnissima sentença conde.mnatol'ia, etc ............ · · · · · · · 165 

Proclamação de André Silvcrio. Ros.a, coronel commanclante do regimento ·de milícias do 
termo ele Lisboa oribntal, aos seus subordinados, no p1·oprio dia das lugubrcs scenas. 
do caes elo Sodré - 6. de março . . . ... • .... ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1177 

Pastoral elo bispo ele Angra, D. fr. Estevão ele Jesus lVIaria, aos -ouvidores das ilhas do Faial, 
Pico e Flores, para que se façam preces pelo feliz exito da expedição contra a Ter-
ceira - 7 ele março .............. .. ... .. _. .•..... . . . .. •...... , . . • . . . . . . . . . . . . . . 178 

Decreto attctorisando a junta provisoria ele Angra a emittir vales com o vencimento elo juro 
de 5 po1· cento, para d'este modo facilitar a compra ele viveres, munições e mais obje-
ctos inclispensaveis quando .haja demora na remessa ele fundos ou o respectivo pa.ga
mento não possa effeituar-se immecliatamente em numerario -7 ele março . •. .• .•... 179 

Instrucções que acompanham o diploma supra -7 ele março . ... . ....••. ..•...•..•• .. . 180 
Officío·· elo marquez ele P almella ao conde ele Sabugal, participando a chegada ele cerca ele 

seiscentos homens à ilha Terceira e aproxima expedição ele mais qtmtrocentos a qui-
nhentos -7 ele março ..........•.•...••..•.. . : ....... ... .. .. .... .. .. .• . .....• iSO-

Decreto ela junta provisoria ele Angra, creanclo uma commissão para julgar summaria- e 
marcialmente os crimes ele rebellião, sem que elas sentenças proferidas se aclmitta 
recurso --10 ele março ..• .. ......... .. . . . .......•..••.••.• , •....... . .......•• 181 

Nomes elos membros da sobredita commissã<J (nota) ...........••........ : . ....•..... . 181 
Proclamação ela junta provisoria aos habitantes da ilha Terceira, em 26 ele outubro de · 

1828 (nota) .............•.••. . •............ . .•. . .............•.•............ 181 
Decreto da juntcL provisoria ele Angra, determinando a integral observancia elos §§ 3.o a 

6.0 elo alvará ele 6 de setembro ele 1765, pam assim punir os crimes ele deserção; di-
ploma que tem a clata de 5 ele novembro de 1828 (nota) ......................... . 182 

Decreto ela junta provisori.n. ele Angra, or.clenanclo. que todas as deserções praticadas desde 
8 de novembro ele 1828 se considerem como em tempo ele guena (nota) ............. 182. 

Decreto ela. junta provisoria ele Angm, estabelecendo uma commissão para conhecer ele t?
elos os processos criminaes, excepto militares; devendo, porém, as sentenças. proferi
elas sobre determinados crimes subir á mesma junta antes ele publicadas, etc. - 20 de 
novembro ele 1828 (nota) . .. . . . · •................ ..... . . .. ... .... . ... ... ...... - 183 

Decreto ela junta provisoria ele Angra, proroganclo por mais sessenta clias a suspensão elo 
habeas corpus - 6 ele dezembro ele 1828 (nota) .............................. · . · · · 183 

Ol:T:icio do visconde de Asseca ao ministl·o elos neg-ocios estrangei~·os, IJeclinclo instnlCções 
sobre se eleve ou não abrir cori-esponclencia com o visconde ele Canellas, O·quallhe diz 

· que fora. nomeado para serviço em Bruxellas -11 de março . . . ......•• ... ... ..... 182 
Informações annexas (tres) - 6 e 8 ele março • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 184 

· Oflicio elo conde ela Ponte ao ministro elos nego cios estrangeiros, .informando-o da conver
sação que tivera com o émbaixaclor ela Aushia na côxte de Paris sohre as. condições 
para o 1·econhecimento ele D. Miguel - 11 ele março ...... ... ... .. . .. ... ......... 185 

Nota do conde ele Abercleen ao marquez de Barbacena, proseguiuclo nas contest~tções áce1·ca 
· dos pontos enunciados pelo plenipotenciario brazileiro -11 ele ma1·ço ......... ..... 187 

OiJicio ele P edro ele Sousa Cana varro ao secretario elos negocios ela guerra da jtmta provi
soria, enviando uma nota das duvidas que se offerecem á comrnissão militar, de que é 
presidente- 14 ele março ..• .... ... ....• . , . • . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . .. .... . . · .. . 188 

Resposta ao officio anterior ...••..... . .... _ ............•........................... 188 
Decreto pelo qual D. lV.Gguel perclo!t aos ol:T:iciaes inferiores e soldados de mili.cias não se 

terem reunido a seus corpos para debellarem a rebellião que principi011 a manifes
tar-se no Porto em 16 ele maio do anuo anterior- 17 ele março . .... ... . ... .....•. 18D 

Nota do marquez ele Barbacena ao conde ele Aberdeen, refutando as accusuções do governo 
britannico e alludindo á missão ele lorcl Strangforcl -18 ele março ... .. ...... . •• .• . 189 

Ol:T:ieio do marquez de Palmella a Diocleciano Leão Cabreim, concemente â pm·ticla ele 
emigrados e pedindo um , relatorio exacto elas oecorrencias mais esseuciaes - 19 de 
março . . .. . . . .. .. .. .....• .. _ .............•......... , . • . .• , •...... . ... .•. . · ... 190 

Officio elo marqnez de Palrnella a Diocleciano Leão Cabreira declarando sem effeito a no- . 
meação cl~ João Ca1:los ele Saldanha Oliveira e Daun pa~·a commandante ela força ar-

~ mada na Ilha T~rcelra:-19 ele março •... . . . . .• ..... .. . .. . . . : ... .... . . : .... ... . 191 
Extracto ele um o:fficw do visconde ele Canellas ao ministro elos negoCLos estrangeiros, com· 

mtmicftnclo que o goyerno dos Paizes Baixos é 0 menos disposto a reconhecer os clirei-
tos ele D. Miguel á corôa portugneza -19 de març.o .... . , ...... . ... . . , .... . ...... 1 ~2 
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Officio do marqucz el e Palmella a Diocleciano L eão Ca:breira, remettendo_ CO}JÍa elo discurso 
que o conde de Sabugal proferiu na pTcsença do unpcraclor elo Brazll c ela r esposta ele 
sua magestade- 20 de março .. .. ........... ... . • .................. .. .. · · . · · · • 192 

Discurso a que se refere o ofii.cio supra .... . . .. . ..................... . .. . ..•. .. · ·•·· 192 
Resposta tall'lb':lm alluclida ........ .... .............. . . . . ...... ....... . ... . ....... · 193 
Oflicio elo marquez de Palmclla a Luiz Antonio de Abreu e Lima, participando o clesem· 

barque ele seiscentos emigrados na Terceira- 20 ele março ... .. . . .. . . ...... ... · · · 193 
Ofilcio expedido ele Bruxellas por Luiz Antonio ele ~breu a Lima ao marquez ele Pa~mclla, 

dizendo que lhe consta haver chegado áquella c1da~le o visconde ele Canellas, CUJa con
clucta a J·ut O'ar IJclas antecedencias se torna susp01ta - 20 ele março ..... · · · · · · · · .. 193 

' "' ' 1 . t' . Oflicio elo marquez ele P almella ao conde ele Sabuga , annuncmnclo, entre outras no I?tas, 
que os navios destinados ao bloqueio nos .Açores r egressaram a Lisboa com avar1a-
23 ele março .. ........... . . .. .. . . · . · · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · ...... . .. ..... · · · · · · · 194 

E:xtracto de um oflicio elo conde da Ponte ao ministro elos negocias estrangeiros, com re
ferencia a declarações feitas pelo duque de W ellington a Zea Bermudcz - 26 de 
março ....... . .. ... .................... . .. . ... • ... . . •: ... '. • ... . .... ...... • . 195 

Nota do conde ele Abercleen ao marquez ele Barbacena, prosegumclo nos· seus argumentos 
para clefeza elo gove·rno ele que faz parte - 26 el e março . ..... ... ......... .. . . ... . 195 

Carta regia a Antonio Pinheiro ele Azevedo e Silva, vice-reitol' ela universiclaele ele Coim· 
clra, determinando que aquelle estabelecimento renove no principio de outubro o exer
cício ele su.as funcções litterarias, c para esse fim se proceda desde maio aos actos e 
exames necessarios - 27 de marçn . . ........................... ... .. ...... . .... 197 

Aviso do bispo de Vizeu a Antonio Pinheiro de Azevedo e Silva, ordenando que n enhum 
estudante sej a admitticlo a àcto ou exa,mc e a matricula na universidade de Coimbra 
sem que apresente, sendo secular, folha corrida no geral e correição dei r espectivo dis
tricto, e se for ecclesiastico, attestações do vigario ger al ou prelado maior, conforme a 
quem estiver sujeito, a fim de evitar que os mancebos de maus princi1Jios e costumes 
contaminem os seus condiscipulos- 22 ele abril (nota) . .. ....... . .......... : · ·. · · · 197 

Aviso elo bispo ele Vizen a Antonio Pinheiro de Azevedo e Silva, estabelecendo vanas pro
videncias relativas ao aproveitamento litterario dos estudantes da universidade - 27 
de abril (nota) .... ... .. . ... .. .. ........ ... .. .. _ . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 197 

Aviso elo bispo de Vizeu a .Antonio Pinheiro de Azevedo e Silva, para que sejam l'iscados 
perpetuamente, tanto ela universidade como do collegio elas artes, todos os estudantes 
ele que se compunha o batalhão ele voluntarios acaclemicos organisado em Coimbm no 
anuo lectivo ele 1826- 1827, em numero de duzentos setenta e sete- 28 de março . · · · 198 

Aviso elo bispo de Vizeu a .Antonio Pinll.&iro de Azevedo e Silva, adclicionanclo mais qua-
tro nomes á relação dos estudantes expulsos- 27 de julho (nota) ... ..... . .. . .... · · 198 

Individuas que pertenceram ao corpo acaclemico miguelista, o qual fez parte ela divisão ela 
va.nguarda elo exercito de operações em 1828 (nota) ... . ..... • ........ .. .. . ....... 198 

Officio .de Luiz . Antonio ele Abreu e Lima ao marquez de Palmella, alluclinclo ao visconde 
de Canellas e danclo diversas noticias políticas- 29 ele março .... . . .. ..... ..• ..... 199 

Oflicio elo marquez ele P almella a Luiz Antonio ele .Abreu e Lima, participando que a rai· 
nha resolveu designar a Belgica para resielencia dos refugiados ainda em Plymoutb, 
e expondo os meios mais convenientes a tal respeito - 31 ele março .......• . ...... · 200 

Extracto de um officio elo visconde de Asseca ao ministro dos negocias estrangeiros, pre
veninclo que o imperador do Brazil escrevêra pelo secretario Francisco Gomes ela Silva 
aos embaixadores de Vieuna, S. P etersbnrgo e París, pedindo ás respectivas côrtes a 
sua assis tencia para fazer entrar na posse dos seus direitos D. Maria da Gloria - 1 de 
abril . .... . . . . .... .. .. . .... .. . .. ....... .... .... . .... .• • . ....... ......... .... 201 

PortaTia da junta provisoria el e Angra, perdoando a todas as pessoAs presas, seguras ou 
afiançadas por crimes erp. que seja parte sómente a justiça, e bem assim áquelles a 
quem nas l eis anteriores á carta constitucional não estiverem ma;rcadas maiores penas 
affiictivas, concedendo igual perdão nos crimes militares de primeira deserção simples 
quando ?S réus se apresentem aos seus corpos no praso ele seis dias; exc~ptuando, po
rém, elo mclnlto os rebeldes contra os direitos de D. Mari a li - 3 de abnl · . • . .....• 201 

Portaria ela .i unta provisol'ia de Angra, restringindo det erminadas gratificaçues e forra-
gens - 5 de abril . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 202 

Carta regia nomeando o coude ele Villa Flor governador e capitão general elas ilhas dos 
Aço:es - 5 ele abril ...... .. . . .. ... . .................. . .. . ... .. ............. .. 202 

Instrucço~s que acompanharam o diploma supra - 5 de abril .................... . . ... . 203 
Carta regta ao concle de Villa Flor, conferindo-lhe o commanclo em chefe ela força armMla 

que .guarnece e defende a ilha T er ceira - 5 de abril ...... .. .......•. ........ .... 205 
Carta r eg:ia ao president~ e mais membros ela junta pro_viSO'ria .d_a ilha Terceira, dando por 

termm~das as funcçoes da mesma junta, cujos serv1ços a ramha apraz r econhecer- 5 
.de a bnl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

Decreto concedendo uma bandeiTa ao b[),talbão ele cayadores n.o 5, como irrefragavel te~
~emuuho dos r elevantes servtços prestnclos pelo d1to corpo á causa liberal-5 de abnl 205 

Oflic10 elo m'<trquez _cl~ Palmel~a a Luiz Antonio ele Abreu e Lima:, referindo-se a alguns 
boatos sobre pnsoes em L1sboa - 6 ele ll!bril ....... .. .. . ... . .. .... .. . ..... ... .. . 206· 

Carta (em francez ) ele Roclrigo Pinto P.izarro a Nuno Barbosa ele Figueiredo, declarando ' 
que~ cessou ele re.conhcccr a auctondacle elo marqucz de Palmclla pelos motivos que 
expoc - 6 ele abnl . . .... . . ..... ...... .. ... .... . .... .. . .. . .. ... ... ...... ... .. 206 

Traducção da alluclicla carta1 inserta no C'orrdo elo l 'u1·to (nota) . .... ... . .......... ... . 207 
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Officio de Luiz .Antonio de Abreu e Lima. ao ma.rqucz de Palmella, partici!>ando que su: 
Ch<U'lcs Bagot, embaixador de Inglaterra. na côrte de Bruxellas, c o barão Verstolk de 
Soelen, ministro dos negocias estrangeiros, receberam e retribuiJ:am a visita do vis
conde de Cancllas - 7 ele abril . . . . . . .... . .........•.....•. . ....... . •..•. . .. , , 207 

Extracto ele llm oflicio do visconde de A.sseca ao visconde de Santarem, dizendo que lord 
Abcrdeen se recllSa. a intervir mais nos negocias ele Portugal- 8 de abril .. .. ...... 208 

IV 
cntcuça d:l alçada do Porto contra Joaquim i'tlanuel da Fonseca Lobo, tenente coronel elo 

batalhão de caçadores n.• 11 c mais vinte c tres indivíduos que tomaram parte activa. 
na reacç~o do Porto em 16 de maio de 1, 2 , dos quaes doze morreram no patíbulo -
9 ele abril . .. ......•..... . .. . .... . .. . ... .. ........ . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

Docrc~o exonerando Luiz de Paula Fut·tado ele Castro do Rio de :M:cnclonça elo cargo de mi
mstro dos negocias ccclesial>ticos c ele justiça, e provendo-o no logar ele presidente da 
mesa da consciencia e ordens - 11 de abriL ...... . ... . . . .. . . .... ... ...... . ..... 251 

Decreto. nomcand? J ~ào de Ma;tto~ e Vasconcellos. Barbosa de Magalliães ministro dos ne
goCtos ecclesutsttcos e de JUstiça - 11 ele abril .....•...... . ............... : ..... 251 

Extt·acto de um officio elo conde ela Figueira ao ministro dos negocias estrangeiros allu
dindo ás bases das instrucções com que o cavalheiro ele Acosta se apresentará e~ Lis-
boa - 14 ele abril . ..... . .... . ... . ...•. . .. . . . . .• . .. . ... . .. . . .. ..... . .. ........ 251 

Ol:licio do marquez de P almella ao conde de Villa Flor, contendo instrucções sobre o modo 
de proceder na Terceira -15 de abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Officio do marquez de Palmella ao conde de abugal, ma.nife tando quanto agradou a rcs
post.-'1. do imperador do Brazil á. deputação portt1gueza, c fazendo votos para que sedes-
envolvam os planos d'aquclle soberano contra os absolutist.'l.s- 15 de abril ......... 253 

Officio elo marquez ele Palmella a J oão Baptista Moreira, remettendo copia da carta auto
grapha que D. :Miguel dirigitl a D. Pedro IV pouco depois ele asslll.llÍr a r egcncia de 
Portugal, e dando varias noticias IJOliticas -15 de abril. ........... ... .... .. . ... . 255 

Carta. a. que se refere o officio supra- 5 de março de 1828. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Ordem do dia. assignacla em Plymouth por Thomaz Guilherme tubbs declarando que !ln

trega o commando do deposito ao coronel Bernardo .Antonio Zagallo, c agradecendo a 
boa cooperação que geralmente encontrou para o desempenho do seu cargo -19 de 
abril ....... . ........... ... . ...... ... . . .. ....... .... . ... ... . ............ . . ... 257 

Officio do marquez de Palmclla a Sebastião Drago Valente de Bl'ito Cabreira, participan
do-lhe que o major Bernardo de Sá Nogueira fôra nomeado chefe elo estado maior das 
tropas existentes na Terceira- 21 ele abril ... ... .. .... . ........................ 257 

No ta do marquez ele Barbacena ao conde de Abcrcleen, refutando as arguições de contra-
di cção formuladas pelo governo britannico ...... 21 de abril. ...... . .... ... .. . .. . .... . 257 

Artigo do Jl1o1'ning Jozt?'nal, noticiando a partida immediata de lorcl Beresforcl para Portu-· 
gal e fazendo o elogio d 'aquelle personagem- 21 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

Extracto de um officio do conde ela Pigueira ao ministro dos negocias estrangeil:os, com
municando que D . J oaquim de Acosta e :Hontcalegre parte n'essa noite pam Lisboa, 
onde tenciona chegar em nove dias - 2± de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 260 

Aviso do marqucz de Palmella ao commandante do batalhão de caçadores n.• 5, no qual 
se declara que a rainha concedeu uma bandeira áquelle corpo como testemunho de 
apreço pelos seus serviços - 24 de abril ... . ........... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

Carta do mru:quez ele Palmella c J osé Antonio Guerreiro ao iJnperaclor elo 13razil, úcerca do 
decreto de 3 ele março elo anuo anterior - 26 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 

Officio do marquez de Palmella :10 conde de Villa Flor, remetteuclo copia do diploma pelo 
qual sua magestade concedeu uma bandeira ao batalhão de caçadores u. • 5 - 25 de 
abril ......... . ... .... . . .... ..... ..... ........ .. ..... . .. . ... . .... ..... ... .. . .. 262 

Ol:licio elo ma.rqucz ele Palmclla ao conde de Villa Flor, auctorisanclo -o, em nome da sua 
soberana, a promcttcr as r compensas de postos, honras ou clistincções que julgar con-
venientes por serviços militares- 25 ele abril . . ... ... ..... .. .. . .... .... ..... ... . 262 

Ollicio do marquez de Palmella ao conde ele Villa Plo1·, pedindo informações áce1·ca dos 
. membros ela junta }Jrovisoria pa.r3: serem c~:>ndignamente g~arcloado_s :- 25 de abril.. . 263 

O:Bicio elo marqucz de Palmclla a Lruz Antomo de Abreu c Ltma, participando o embar-
que ele emigrados para Ostenele, cujo deposito fica. sob a clirccção elo general Fran
cisco ele Paula ele Azeroelo- 26 ele abril .. ..... . ... . ..• . . .. . . .. . . , .. . ...... . . . •. 263 

Officio do marqucz ele P almella a Luiz Antonio de Abreu e Lima, com rcferencia ao as-
sumpto supra - 25 de abril ...... .. .. .............. . .. ... ... .. ...... ... . ...... 264 

Portaria da junta provisoria de . Angra, crean~o llill!l. CO?JIUÍSsão ~litar que, conhecendo 
quem espalha vozes subversivas sentence1c summana e marcJalmente taes pertru·ba
clorcs do socego publico, confor:Uc dispõe o decreto ele 13 de janeiro ultimo- 28 de 
abril ..... . ... ..... . . .. ... ..... .... ... . . ..... . ....... . .... .. . ....... ... . .... . 264 

Oflicio do visconde de Asseca ao ministro elos negocias estran..,.eiros sobre uma entrevista 
com o negociante americano vVhito, na qual este disse qu~ o im'perador elo Brazil pre
tendia ach~ nos Estados Unidos pessoa que qtúzessc fazer um armm_nento de tres ou 
quatro navws ele guerra e de tres a quatro mil homens par:~. se expcducm contra Por
tugnl - 29 ele abri I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
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Aviso pelo ministeúo elos nego cios ecclesiasticos e. de justiça aJo sé ~arata:J!'l·eirc ele Lima, 
intendente geral da policia, ordenando que por simples demlnCJ~s, maw~mentc sendo 
anonymas, se não empreguem procedimentos que só quaclrum a cr1mc venficadot etc.- . ~ 
30 de abril. .........•. . . ... ...... .. ... •. .. .....•.• ..•.......... .• . ..... ..... 26;, 

Ordem do di:::. assignada por Bernardo Antonio Zagallo, (laudo conhecimento da tabclla dos 
. subsídios para os portuguezes na Belgica - ~U .de ab1·il . ... .. : .. . ...... : . .. . : ... · · 266 
Extracto de um o:ffieio do conde da Figueira ao mlntStl'? dos negocws estrange1ros, d1zenclo 

que Zea Bermuclez insta por uma resposta cat~gol'lca sobre os as~umptos ~e Portugal, 
pois encontra certa frieza no gabinete britanmco em conscquenCJa dos ult1mos despa-
chos do Brazil - 1 de maio . • • . • . . .• • ...•... · .. •. ... ... . •. . . .. .. · . · · . · · ... · . . 267 

Officio de Ltúz Antonio de Abreu c Lima ao marquez de Palmella, ácerca elos emi!P'ados 
em Ostencl e, e fazendo sentir a falta de dinheiro para a~ c1espezas imlispensavms - 2 
de maio .. . ..... . .. .. ...• .... . .•.......... • .. : . · .... . ... . ... . ..... .... . · .:. · · · • 267 

Provisão circular aos corregedores das comarcas do remo }Ja1·a remett01·ern mua relaçao_al
phabetica ele todos os estudantes. que por q\lalquer modo c?ncorre;ram ou se ?-~ham Jm-

i,~~~~a~o~h~~ti~volt~ c~ ;1~i~~ ~~1·0· ~1~ . ~ ~:~'. O~l. ~~~~l~~~-~-a·s· :~~~~~~l·a·d·e·s· :~:1~1-C~.s~ :~~-. 268 
Nota ele Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira a João José ela Cunha Ferraz, expondo 

que, sendo cllc brigadeiro effectivo do exercito, se devolveu o cdmmanclü das armas ela 
iJba Terceira a uma patente menos graduada - 6 de maio . ..... . . ...• ..•.• . ... . . • 268 

Officio de Theotouio ele Ornellas Bruges Avila a Sebastião D'ago Valente de Brito Ca
breira, dando conhecimento do que a junta provisoria resolveu em vista da sua nota-
6 de maio, ...•... . .•.•.• •... . . ... .... . . . . .•.. . . .... ...... •. ...... ...... . .• .. 269 

Extracto de um officio do visconde ele Asseca ao ministro dos negocios cst1mngeiros, pal'
ticipanclo que se trata do casamento do imperador do Brazil com uma iilha do duque 
ele Orleans e ele D. Maria da Gloria. com o duque ele Chartres - 6 de maio .. ... . · . · 2G9 

Accorclão sol)re primeiros embargos, alliviamlo os réus Francisco Ant11nio de Abreu e Lima 
e Luiz Luzano ela pena ' ele morte natural, sénclo condemnados, um a assistir ás execu
ções ele seus cumpliccs e a degredo perpetuo no presidia <las Pedras Neg1·_as, outro a 
açoites pelas nms publicas ele Lisboa e a tmbalhos de galés por toda a v1da- G de 
maio ..•• . .•.•. . ... . ... .... . ... .......... . ......•..... .. ....•... ... .. .. . •. .. 270 

Accorclào so?rc segundos embargos de restituição, os quaes a alçada do Porto inclefe1·e- ~ 
6 ele mmo ... .• .. ..•. .• .. ...... ... , , ............•. • . . ..............• • .• . . ...• 2 10 

Snpplicio, na Praça Nova elo Porto, de dez condemnaclos por sentença ele 9 de abril-7 (le 
maio ..... ...... ... ... . . •..• .. ... .. . . .• . ... . ..•• •. .•.• • .•. • ••..•.•• ••• • ..•.• 270 

Carta cte F rancisco Mamwl Gravito da Veiga e Lima a sua filha, despedindo-se e dando-
lhe conselhos na vespera de subir ao patíbulo ......... . ... ...... .. . ... . .... . ... • 270 

Reflex~es insertas no Con·cio do Porto a p1·oposito elos justiçados, as qnatlS a Gazeta de ,., 
L~sboa transcreveu . .. .. ... . ... .• . .. .. ... . .... .. •. . ... .. .. ... . .... . . . .... . . . .. 2 l 1 

Carta do marquez de P almella -ao marquez de Barbacena, sobre as boas disposições da 
França IJara com a causa liberal, excepto .:los individuas que habitam as Tuilheri [I,S e 
·o anabalde de Saint-Germain -7 de maio ........ . ..... .. . . : . .. . .. . . . .... .. .... 273 

Officio elo visconde de Asscca ao ministro elos negocias estrangeiros, infonnanclo-o ele um_a 
conferencia com lord Aberdeen, que se mostrára muito initado IJor causa <lo procedi
mento contra subditos da stta nação -7 ele maio . .. . •. . .. ...•...•.•.... . .. . ....• 275 

Officio ele J osé Maria Monteiro ao conde ele Basto, remettenelo copia ela conespon~encia 
entre elle e o procousul da Grau-Bretanha , relativamente á guarida que as casas Ingle-
zas da ilha ela. Madeira continuam a dar aos revolucionarias comprehcmlidos na de- ~ . 
vassa ela alçada - 8 de maio . .. . ..... ..• .. .. . ..... . . .• . . . ...... . ...•. .• ...... • 2 t6 

Officio de · Jos~ Maria Monteiro a Edwarcl Porter1 a que se refere o anterior, !lOb n.• 1-
28 de abnl .. .. . .. .. . .. •. ... •...•..••.......... .. •..•......• . •.....•...•.•.•• 277 

Offic~o el e J osé Maria Monteiro a Edward P.orter, idem, sob n.0 2-3 ele maio· . .. · ·••· ··· 277 
Offic~o ele Eclward Porter a José Maria Monteiro, idem, sob n.o 3- 29 .de a~ril. • • · · • · · · • 278 
~ffi01o ele Edward Porter a J osé Maria Monteiro, idem, sob n. 0 4-5 ele maiO . · · ·· ·· ·· ·· 278 
Nota c:? con.de de, Abercle.en ao marqu ez ele Barbaceria1 asseguranclo que, embora o f?Overn_o 

bnt!llnruco nao possa reconhecer direito algum no imperaclor D. P~dro para mtervJr 
por s~a ma:gestade fidelíssima na sua capaciclaele política corno ramba ele P01tugal, 
t?clav1a o chspor d' ella e quanto diz respeito ao bem estar indiviclual de1Jende ioques
twnavel!llente. do mesmo soberano como pae e tutor- 8 ele maio · •............ · . · · 278 

Ordem do d1a ass1gnaela por TheotOJ;úu ele Orncllas Bmges Avila, proviclencianelo contra 
quem propUJla noticias subversivas- 9 de maio .•••..•.. ........ .. .. .. ...•. ..... . 279 

Nota elo marque~ de Ba1·bacena ao conde de Aberdeen , declarando que, em vista da recusa 
do governo mglcz a auxiliar a causa legitima faz preparativos para reconduzir ao Bra-
zil a rainha D. Maria II -13 de maio .... ,.

1 
.. ... .. ~ .. .. • . • • • .. .. • .. • • • • ... ..... 280 

Officios (dois) de J osé Igna~i~ da Cunha Candido ao visconde de Santarem, participando 
qu~ sua magest~cle c1mstutnissima nomeou mr. Portalis ministro elos negocias estran-

. ge1ros, e _que o 1mperad?r elo B1·azil annullára os esponsaes contrahiclos em Vienna en-
tre D. M1~uel e D. Mana da Gloria-14 e 15 ele maio ........... . ......... . ..... 281 

Nota do _príncipe de Metternic~ ao _marq_nez de Barbacena, prescindindo de entrar em po
lemlCa ácerca elas allegaçoes produ~ Idas, e observando ·que, depois do imperador D. Pe
dro resolver, cumpr e esperar a ~ec1são elas principaes potcncias ela. Em·opa, espccial-
;ncnte ela Inglaterra-15 de mmo . . ... ..... . .. . .........• .. .. . . .. ... ' .... .. . . .. 281 

O:fficw ele José Monteiro Torres a João de Mattos e Vasconcellos Barbosa ele Magalliàes, 
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remcttendo por copia uma carta e impresso ''indos da Terceira, pelos quaes consta 
o p rojoeto ela invasão das i lhas açorianas -15 de maio .. ... .... .... .. . . ... . . ..... 282 

Unrta de Henriqu da Ponseea de Sousa Prego a J osé Monteiro Tonos, enviando os papeis 
alludidos - 13 de maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

)lota do conde de Aberdeen ao marqucz de Barbacena, expressando o son sentimento pela 
retirada da rainha D. Maria II para o Brazil, sobre o que faz varias ponderações-
18 de maio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 

Sentença elo conselho de guerra em Angra, cond~mmando Pelix Mauricio, Manuel Jacinto 
e Luiz P into da Cunha, soldados do batalhão ele caçaclm·es n.0 5, a pena de morte por 
terem desertado com o fim de unir-se aos revoltosos -19 de maio . ... . .... ...... . . 284 

Accordão elo supremo conselho militar de justiç,a, em que se confirma e manda cumprir a · 
sentença supra - 19 de maio .................. . . . ................. . .... .. ..... 285 

OHicio do ~iscoude de A seca ao ministro dos negocias estrangeiros, ácerca ele noticias di-
plomatteas ele Londres- 20 de maio ........ . .. .. .. . . .. . ... . . ... . ........ ... . . . 285 

Extracto de um officio do marctuez de Lavradio ao ministro elos negocias estrangeiros, par
ticipando ter consegtlido ap1·esentar-se ao papa, que o trato.u com a maior attenção 
pos i~·el - 21 de maio .......... .. .... .. ............... . . . ......... . . . .... . ... 286 

Aviso ciretllar ele José Barata Freire de I-ima, intenden_te geral da policia da côrte e rei
no, aos corregedores de comarcas, prevenindo-os de que se espalham noticias as mais 
absurda_s e subver~ivas s~nclo ~ortanto necessario descobrir seus auctores c ·pnnil-os 
com o ngor das le1s - 27 ile matO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 

0/'licio do conde da Ponte ao ministro dos negocios estrangeiros, dizendo que em França 
continúa a intriga entre os emigrados portuguezcs, e que diversos diplomatas eonsi
dcrarum a execução do brigadeiro Moreira e seus cttmplices como necess1).l'ia- 29 de 
maio .. . .......... . ....... . .............. . ........ .. ...... . ........ .. ........ 2 G 

f:;cntença da commissào militar de Angra, condemnando a pena ultima Antonio José Coê
lbo, soldado elo batalhão ele caçadores n. 0 5, e Francisco de Paula, paizano, por diver-
sos crimes-29 de maio ..... ... ....... . ... . .. . . . . . ............... . ...... . ... . . 287 

Oflicio do marqucz de Palmella ao conde de Villa, F lor, fazendo sentir }t necessidade ele 
apressar sua partida para a i lha Terceira e tomar posse elo respectivo governo- 31 
de maio ............................................... . ..................... 2!JO 

v 
Breves p~tlaVTa. sobre al"'uns opusctllos que se publicaram durante o primeiro semestre de 

1829 e abaixo se transcrevem . ... . ...... . . . .............. . ........ .. ....... ... . 291 
Demonstmção política sobTe· os extinctos direitos do imperador do BTazit á successão da co-

r·ôa de Por·tugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 
Golpe de 'l.i-ista em qne, em compend·io, mas em luz clara e bTilhante, se p1·opuem as r·asões e 

fundamen to!! q1te tiemonstr·am, a ponto de evidencia, ct legitimidade dos dinitos do se-
nhoT D. 1V[iguel ao lhi-ono de Po1·tngal, etc . .... . ........ . ......... ... ............ 297 

Ca.1·ta aos p01·tuguezes sob•·e rt necessidade de se unirem todos ao legitillno go~:erno de el-rei 
nosso senhor D. Miguel I ....... . ........... ......... . ........ . . . . . ........... 30± 

La lJgitimité et le Po•·tu,qal, r·êve1·ies d'un 1Jorl;ugais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... . 313 
Officio elo' conde da Ponte ao ministro dos negocias estrangeiros, communicando a confe

rencia que teve com mr. de Por talis a re;;peito ela questão de Portugal - 1 de junho 319 
Aviso circular da intencleucia geral da policia, explicando o de 27 de maio, para que a pri-

são dos pertm·badores da ordem só se verifique no caso ele flagrante delicto- 5 de ju-
nho ............................ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . 321 

Alvará de editos assignaclo por Victorino José Cerveira Botelho do Amaral mandando citar 
individuas ausentes que a alçada do Porto p rommciou - 6 de jtmho .. : ......... , ... 321 

Officio lo marquez ele Palmella ao conde ele Sabugal, contendo reflexões políticas - 6 de 
junho .............. . ....... . .. . ................... ·.· ... ................. . . . 322 

Oflicio do ma,rqnez de Palmella ao co_nde_ ele Sabugal, im:tando p~r que o imperador do 
Brazil não abandone a causa const!tltclonal portugueza - 6 de JUnho ................ 32-:1: 

Officio do marquei de Palmclla a João Baptista Moreira lastimando a falta de protecçào 
elos emigrados no Brazil- 6 de junho .... . . : ·. . . . . . . . . . . . . : ... . .............. . . 32G 

Extracto de um officio elo conde ela Ponte ao 1mrusb·o dos nego01os estrangeiros remet-
. tendo copia elo discmso que lo rcl Stra,ng-forcl dir igiu a D . Pedro uo Rio de Janeiro-
6 de junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . .. .. . 327 

Discurso acima alludido.. . . . . . . . . . . . . .... .. . .. . . . .. ..... .. . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .. .. 327 
Portaria da junta provisoria ele Angra, creanclo uma eommi são militar para que, exigindo 

todos os esclarecimentos sobre o attentaclo commettido por ~Ianuel Anacleto do\ alie 
Portugal, ele querer sublevar o corpo de voluntarios na villa da Praia, julgue summa-
ria e marc ialmente aquelle individuo- 9 de j unho . . ..... . . .... , . . ... · . .• . . ... ... 328 

Officio do visconde de Asseca ao ministro elos negocias estrangeiros, proseguindo em noti-
cia politicas - 10 de junho .. . . . . ...... . ..... . .......... .. .... . . . . . ... . • , .... 1l28 

Proclamação ele Antonio Pedro ele Brito, commandante da força armada na ilha Terceira 
á tropa -10 de junho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . · . · · .. · . ......... . .. 329 

Officio do marquez elo Palmella ao marqucz ele Barbacena, relativamente <Í suspensão rlc 
subsídios que fornecia o Brazil - 12 r! e junho . . ..... .. ... · . .. .... · . .. . .......... iJ!'l(l 
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Edito de Pio VIII contra a.s sociedades secretas - 15 de jtmlto ...... . . ... ... . ..... · .. · · 332 
N!appa do. material de . g 11erra pel'tcnccntc a artilbcria, destinado á expedição para a 1lha 

rerceu·a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 
Mappa ch~ distr ibuição clas tropas pelos navios el<t armada que as elevem transpórt::vr ele 

Lisboa p~.rJ. a ilha T erceira ...... . ...... . ...... : .. ... .... ... .......... . . . ... . · · 336 
·Mappa dos reparos, mu~ições e outros petrechos clestmados a embarcar com as t ropas ela 

expedição de Lisboa para a ilha Terceira . . .... : . . ; . .......... . .. · · · · . . . . ..... · · 337 
Instrucçõcs crue se dÍ!h r ecebêra o chefe de esquadra Jose J oaquim da Rosa Coelho quando 

tornoLl o commanclo das forças expedicionm·ias .... . · . . ..... .. .. . . ... · · · · · · ....... 337 
Aviso de José Monteko T orres ao juiz de fóra da ilha do Faial, pa.ra que proceda con.tra 

os indivíduos !.Lpanhaclos na fortal eza quando tentavam uma sublevação - 17' ele j ~1n.ho 338 
Proclamaç.ão de J osé J oaquim ela Rosa Coelho aos angrenses, pa,ra que se submettmn a au-

ctOL·idade ele D. Miguel , al1ás serão puni€los se,~eramente- 17 de junho . . . .. .. .. ·. 338 
Nota elo marquez de Barbacena ao conde ~lc Aberdec;11 declal!anclo que não. pócle suspender 

a partida de D. Maria li para o Brazll- 18 ele JUnho ... .. . .... .... . ... . . . .. .. .. . 339 
Portaria da junta provisoria de Angra, determinando que o corpo ele voluntarios fiqu e su· 

.i eito interinamente ao regulamento militar, e substituindo lliversas penas elos artigos 
· ele guerra-19 ele junho . ... . ...•... .• .. .... . .....•..... . ... ... . ......•..... .• 339 
Offi.cio elo marquez de Palmella a f:-iebastiã.o Drago Valente çle ]3rito Cabreira, prevenindo -o 

de que se Ützem preparativos em Lisboa para nova. expedição contra a ilha Terceira -
19 ele junho .. . . . . ... .. . . . .............. . . ... ... ... .. : . .... ..... . . .. ... .. . .. 340 

Portaria ela ~unta provisoria; de Angra, conceGlenelo perdão a todos os crlli:n in0sos que esti
verem presos, seguros ou afi an!;)ados por delictos nos quaes seja parte sómcnte a jus
t iça, excepto aqucll es a quem foram ma,rcadas maiores penas afflictivas, applicanclo-se 
tambem indulto aos réus ele primeira deserção simples quando se apresentem nos seus 
corpos dentro ele seis dias- 20 de junho .. .... . ... ... ......... . ..... ... . . ..... . 341 

Officio elo marquez de Palmella ao conde ele Sabugal, annnncianclo proxirno n:taque das for· 
ças absolutistas á ilha Terceira- 20 de ju.nbo ... ... .. . ... .. . . .. . .. ......... .. .. . 341 

Narrativa ele Bernardo de Sá Nogueira sobre o a.pTisionamcnto do navio em que se tt·ans
portava para a T e1:ceira (no ta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 

Carta Glos membros ela regeneia constitucional ao imperador elo Brazil, expondo a situ:ação 
politica - 20 de junho . .. . .. .. .. . ... . . . . . ... .. . . ...... .. . . .... .. . . ..... . ...... 343 

Debates no parlamento britannico em 1 e 19 de junho . • . .. . .. .. .•.... . , .••.... . .•. . . . 346 
Historia e analyse ela alluelicla discussão e el as circumstRncias que a motivaram ... ... .. . 346 
Discussão na camalia elos communs em 1 de j\mho ... . ..... . .... . ....... . ... . •. . . .. .. 349 
Documentos apresentados pelo ministerio inglez ... .... . .. .. ... .. .......... . .. .. ... .. 351 
Discussão na camara elos pares em 19 de junho. . . .. . . . . . ..... ..... . ....... . . . . ... .. 353 
Observações da Gazeta ele Lisboa sobre os r eferidos debates . .... ........ .. . . .. ..... . .. 367 
Extractos insertos no Cone ia do Port() . . . . . . . . . . . . . .. . .. , , . .. . . ...... . .. . .......... 368 
Imlicação e discurso, na integra, de si.r J :1mes i'vlaclti.ntosh .... . . . .. .... . .. . . . ... .. .. .. 365 
l~éplica de sir J ames 'Mackintosh á resposta de m~· . P cel .... , . . , ................ . ..... 3 4 
Falia do visconde Palmerston . .. . . .. .... . . . . . . . ....... . .. . .. . ....... . . .. . ..... .. .. 381'> 
Juizo critico elo Append·ice cw Padre Ama1·o .. . . . . . . . . . .... .. . .. : . .. . . . .. .. : . .. ... . ·. 39!) 
Chegada elo conde el e Villa Flor ú ilha Terceira e relat;ão elos officiaes mili tarcs que o acom-

panharam desde Brest- 22 ele junho ........... .. ...... .. ... . ... .... .. ... ... ... 407 
A c ta . ela sessão da junta provisoria ele Angra em qLle este COl]JO collectivo cessou as suas 

funcções, mand~ndo daJ.· posse ao governador e capitão general nomeado pela rainlm 
D. Maria II- 23 ele junho . . . .... .... .. . ... . .. . . . .. .. . ...... ....... . .... ... . .. 408 

Carta da extincta junta a sua magestacle fidelíssima, parti cipando teli cumprido pontnal· 
. m_cntc as sobérauas orclCJJS com respeito á posse do govemador- 23 'le junho ...... · 408 

Pnmeua ordem elo dia assignada pelo conde ele Villa Flor em Angra- 23 ele junho . · . · . 408 
Ordem do di a elo conde ele Villa Flor, su'bstituinclo, p.or· uma maneira analoga ao. go;crno 

em que fôra provido, as secre,tarias militares creaclas lJeln extincta junta prOYlSOrta em 
. 5 de novembr0 c~e 1823, e nomeando os ofiici.aes respectivos- 26 de junho . · . .... . .. . 40!=1 

D q?l?ma a .que se refere o anterior (not,a) .. . , . . . . . . . .... ... ........ . .... ... · · ... . .... 40!J 
Oftimo elo conde da Ponte ao ministro dos neo-ocios estran o·eiros. transmittinclo diversas no-

t . . . 1 . . b b 
tcws que JU. g:a .favoravms á causa absolutista- 25 ele jnnbo .. . . ... ~. . . . . . . . . . . . . 409 

Cartas (cltms) cli~· tg~das ao editor elo Times, 1·cfutando algumas asser ç.oea que se lêem 
n'aquel le per10cltco relativamente a negocias polit ic•JS ele Portugal ...... . . .. ....... tUO 

VI 
Snccin ta: cxposiçã~ da; diverg.enci~ eniil'e a juuta wrovisorja de Angra; trechos dos Annaes 

da tlha Te1·cewa e ela Iltstona de~ guel'ra civil . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ..... . .. 421 
~o~~ offereci~la pel? sr. ~imào José ela Luz Sori ano s?hre o me~mo ussum pto . .. ... .... 4-23 
J\ioçao de J oaq J ose ela Cuulla Ferntz para qtle o pre:1clente da ]UJJta prov isori a tenlt ::t. yoto 

ele qualiclacle nas decisões cVaqúelle co11p0 co!lecth10 - 25 ele maio . ... . . . . ....... . . 4.24 
Pr0testo de J osé Antonio ela Silva 'rorres contra a moção acima me11cioJJ::t.cla- 2:3 ele maio 42(:) 
Ofticio rlo marqncz ele Palmella a João J osé ela Cunha l<'enaz rccommendando união e 

hannOJ1ia nas auctol'iclacles constitncionacs- 27 de junho .. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 42G 
Otl:icio do 1~1arqucz de Palmclla a DiocleciRno },;e:lo Cabreira, sobrE' 0 referido assumpto-

29 de .Jnnho .... ... . ......... ..... .. .. .... .... . , .. ........ . ....... .... , ..... ... 427 



Ordem du dia da.tada. de Angra sobre pessoal . tlpcrior de tli ,·crsus scH iços puhlicos e ex-
t incç.ito de urna commissf.to fi scalisaclora do. arsenacs- 30 ele i nnho ............ . .. . 42í: 

Ül'Clem do dia contendo a nova divi são elo · clistrictos militares dfl. Üha Terceira c os nomes 
dos respectivos commandautes - 1 de julho .... . ... . . . . . ... . .. . ... . ... . ..... . . . . 428 

Ofncio do visconde de Asseca ao mini stro do. ucgocios estrangeiros, referindo- c a uma 
CJ1trcvista de Zea Bcrmndez e lorcl Aberdccn - 1 de julho . . . . .. .' .................. 4:2 

Oflicio elo \isconcle de Asseca ao ministro do negocias estrangeiros, :'teerca ela. partida de 
Carlos Mnthia. Percim para Lisboa em sc rYi Ç'O elo go-remo - 1 ele julho ...... . .. .. . 429 

Sentença da alçada elo Porto, conclemnando lgnacio Moniz Coelho cht , 'ilva a pena ele morte 
na forca, e J\Jannel T eixeira a ir pr seiiCI:J.l' aqnella ex cnçào, sendo depois clcgTcclaclo 
por toda a vicht_para os presídio: ele Caconcla -.-1 ele julho ... ......... . ..... . . .. . . 430 

Circnlar do marqnez d~ Palmclla aos governadores elas po ses ões ultramnr~as, mandando 
procl~mar D. Mana li como rainha legitima ele Portugal e expondo vanos uccesso -
1 ele .JLtlho ..... . ..... . . ...... ... ..... .. .. . .... . ..... . ......... . . . . . .... , . .... 434 

Accorel:lo fnz endo os rc. pectivos autos summarios a réus p1·esos e ausentes, para no praso 
de cinco cli11 : dizerem ele fa.cto c di r eito pelo advogado cmaclor que lhes é nomeado-
3 ele julho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 

Oflicio do marqnez de Palmella a Luiz Antonio ele Abreu c Lima, participando que o conde 
. de Villa ]flor tmmíra posse elo governo ela Terceira, c que, segundo noticias recebidas 

da Indifl, a cidade de Goa se conse1TaYa fiel ú oberana, a sim como a capitania ele 
Moçambiquc - 4 de julho ..... ... .. . .... ... . .. . . . ... . .. .. .. . . .. . .. . .. ... ..... 436 

Portaria elo conde ele Vil! a Flor, 1·clativamente a transferencia de cabos c soldados dos r e
gimentos ele milícias para corpos de primeira linha, assim como a vantagens concedi-
das a paizanos que assentarem pmça- 4 de julho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •.. . 437 

Oflicio de Antonio lzidoro de l\Io1·aes Ancora, tencntf' coronel goYernador interino da co
marca da Horta, a i\fanuel Antonio Gar cia ela l\Jatta juiz de fóm da ilha elo Faia!, 
pondo-o ao facto de occorrencias políticas- 6 de julho ... .. . . .. . .... . . . . .. . . . ... . 407 

A~r i so elo conde ele S. Lourenço a José Bara ta :E reire ele Lima, pm·a que expeça as conve
nientes onlcn: aos ministro:; t erritoriaes, prohibindo o transito nos :cus di str ictos ele 
imli,·iclLws ~uspcitos e perigosos á trm1quillidade publica - 7 de juJho ............. . 438 

Officio do Yisconcle de As eca ao ministro tios ncgocios estrangeil·os, inJormanclo-o sobre 
nmn. conferencia que ti\cra com lord Aberdcen-:- 8 de julho . .. .. . .... . . .......... 438 

Artigo elo Constitúl.ionnel, periodico ele París, alluclinclo á política ingl eza. - 8 de julho . . . -!39 
Decre to extinguindo todos os corpos que tomaram parte na r eYoluçào começada no Porto 

em l() ele nmio ele 1828, e reg ulando a força dos que se conscrvn,rarn fi eis ao governo 
a bsolutista- :J de jniho .... : .... ... . . .... . .... .. . .... . . . . . . ... .. .. .. .. • .... . • 440 

Oflicio do marq11ez de I almell a a Luiz Antonio de Abreu e Lima, sobre emigrados -10 
de jt1lho .. . .... .. .. . ....... . . . . . . ... .... .. ..... . . . . ..... . ... . .. . . .. • . . ... . . -!41 

Ofl-icio do marqncz de Palmclla uo conde de Sabngal ponderando a csca cz de xecurso 
pecnniar ios c pedindo o anxi lio do imperador elo Bra.zil - 11 tle julho . . . . . . ... . . .. 442 

Cnrta dos me111 bros da regencia constituciomtl ao imperador elo BraziJ , :tcerca elo mcsm.o as-
sumpto -11 ele jnlho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. ..... .. ... . . . .. . . . .. 4<13 

P~1storal do bi ·po ele Angra D. fr. E ste.-ilo de J esus Mm•ia, orllenanclo que na sua cliocc. e 
se ]Jroceda. a preces lJnblicas em conscqneucia ele ter saído elo porto ele Lisboa nova 
expedição contr a a Terceira -12 de julho.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . .. . . ..... 444 

Oflicios (dois) elos mcmb1·os ela regcncia canstitucional no ma1·qnez de Barbacena, sobre 
r eellamaçucs tle dinheiro pa.nt sn. tentar a causa da rn.inl1a -13 de julho .. ... . . . .. .. 444 

Portaria elo concle de Vilht Flor, m·g~J.n i sanclo o consell10 el e justiça, visto 11à.o ser possh·el 
subsistil· conforme dctermimlra a· junta provisoria em 14 ele novembro elo am10 prece-
dente - 15 ele julho ........... .. . - ... ... .... . ... . ............. . .... . . . .. . .. . . 445 

Diploma a que faz 1·eferencia o :mterior (nota) . .. .. . ... ... . ....... ... ............ ... 4<1G 
Oflicio expedido de L ondres ao Yisconçle ele Santarcm com infornmções diplomaticas -14 

de .iulho ..... . ..... ... . . .. . ......... .. ...... . .... ... .... . . .......... . ....... 446 
Of!icio de Scbast.iilo Xavier Botelho, goYernaclor e capitão general de l\foçambique, ao conde 

de Basto, ministro interino elos negocios da marinha e ul tramarr, participando que se ac
clam{tra n'aquclln. capitania D . i'lliguel c remettcudo certidão do respcctiyo auto, feito 
no senado da carnar:l-15 de julho .. . . ......... . . . ................... .. ..... . . 447 

Certidão do auto allud ido - 19 lle junho . . .. . . ..... ... . ............................. 44~J 
On!em do clia, publicada em Angra, pela qual se regulam as gratificações dos ofl-iciaes que 

têem commanelo - 17 cl julho ..... . ... . .. .. . ... . . . . . ... .. ........ . ....... . .... 450 
Felicitação da carnam do Fu 1~clml a José Maria Moute iro, governador ela Madeira -17 el e 

julho ....... ... .... . .. . . . . . . .. ........ . ........ .. ............................ 451 
H.epr esentar;ão feit.a. á rainha D. J\iaria II pelo antigo deputado por Goa, Bernardo Peres 

da , 'ih-a, protestando contra a Hleg-al assignatura ele um fr:tclc no assento elos t res 
estados como procumdor cl'aquella ciclaelc -1 i de julJ10 .. .. . .. ... .... .... ..... . .. 451 

Of:li cio do marquez ele Ba1·bacena aos membros ela rcgencia const itucional, nnnuinclo its pro-
postn.s CJLlC estes lh es fizeram pam garantir um emprcstimo -17 de _in lho . .......... 45-

Car ta do marquez de Palmella ao vi ·conde ele Itnbayan a sobre r eclamações pcmmiarifls-
21 de julho ..... ... . . .... . . .... ..... ...... ... ..... . . . ......... .. . ..... . .. · . ... 452 

Extracto de um ofticio do conde da Figneira. no ministro dos neo-ocios estrangeiros. dizendo 
ftUC sua magcstade catholica esrá r c oh·ido a ser o prim~iro no reconhecimento de 
D. i\Iignel -21 ele julho .... . ...... . ........ .... ... ... ...... . ... . .... . .. .. . . . 45B 

Alvará r ()organisn,nclo os regimentos de milicias- 22 de julho ........... . .. . ......... 453 
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Aceonlàos sobre primeiros c segundos etnbargos, 1nandauclo su1Jsistir o de 1 ele j ull10, 
. proferido pela a lçada elo Porto- 23 de julho .... . . .... . . . .... . .. ... .. . ....... · · · 455 
Accordão commutanclo a pena ele morte em que fôra couclemnaelo Iguacio Mouiz .coelho 

ela Silva, na de degredo po.r toda a .vida para o pr?siclio de Inhambane, cumpnuclo-sc 

D
·. 

1
assim a ..:arta refgia ele 16 do ~mesmo mez- 23 ele JLllho . . .... ... ... ....... . . . .. . .. 455 

tp oma a que se re ere o accordao supra .... . . ·: .. .. . ... .. . ... . . ..... . .. . .. . ... · · 455 
Congr&tulaçào ele. José Maria Monteiro ao pre::mlente e vereadores da cama1·a elo Fun- r; 

cbal - 23 ele J U~ho . . .. . ... . .. . ..... . . .. . . .. . .. ... . . ... .. . .. ..... . .. . . .. . . . .. . . 45.) 
Decreto relativo a oiliciaes reformados e contagem do seu serviço- 24 de julho .. . . .. .. 45G 
Ca,rta dos membros ela r eo-cncia constituciona,l ao imperador do Brazil, á.cerca da situação 
· po litica- 24 ele j ulhg . . .. . . ..... .... . .... . .. · · · · · ................... · · · · · · · · . · 456 

Officio do marquez ele P almclla ao concle de Sabugal, r eferindo-se ao mesmo assumpto -
24 de julho . . : ........ . .. . . ........ · · · · · · · · · · · · · · · · . . ....... .... . .. . · . . · · · · · 457 

Oilicio do .marquez ele Palm_ella ao conde ~le_ Villa Flor, garantinclo_ a r emessa mensal ele 
;t 3:000, assim como ma1s tropa e mumçoes ele guerra - 24 ele JUlho . . . . . . . . . . . 458 

Officio elo ma1·quez de Palmella ao conde de Villa Flor, elogiando-o, em nome ela Tainha, 
pelos seus ~relevantes seHiços e dando-lhe varias instrucções- 24 de julho . . . . . .. .. 450 

Extracto de um officio do comle da Figueira ao ministro elos negocios estrangeiros, parti
cipand o que pouco têem adiantado os esforços ele Zea Bennudcz com o gabinete in-
glez- 24 ele julho . .... , . ... . .. ... .. . ............. .... ...... . . . .. .... . . . . ... . 460 

Cada elo marquez. de Rezende ao imperador do Brazil, justificando a conclucta elos pleni
potenciarios ele SLla magcstade na Eu.~;opa com r espeito aos megocios ele Portuga,l-
26 ele ju-lho .. . ..................... . .. ... ... . . . ... . . . ... .. .... . : ..... .. . . ..... 4f:i0 

Extracto da exposição qu e acompanha a r eferida carta,- 25 de julho . .. ... ..... . ... . .. 461 
Officio elo visconcle ele Santarem ao conde ela Figueira, pa,ra que declare promptamente ao 

ministro dos negocias estrangeiros ele Hespanha quaCls são as intenções -de D. Mig uel . 
sobre uma proposta carta para o imperador elo Brazil - 29 ele julho . . ...... . . .. ... . 480 

Officio elo visconde ele Asseca1 dando informações ele inter esse político ao governo de Lis-
boa-29 de julho .. . .... . .. . . . ........... . ... . . .. . . .. .. .. . .... .. ... .. ·. · ...... 489 

Extracto de um-officio do mru:quez ele Lavraclio ao ministro elos n egocias estrangmros, r~
lH.tando o que se passára na sua entrevista com o secreta,rio ele estado ele sua santl-
clacle - 29 ele julho ....... ... . ... . .. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 

Proclamação elo conde de Villa Flor aos habitantes ela ilha T erccÍI;a, prevenindo-os de que 
se appr0xi.mam alguns navios da esquadra inimiga- 30 de julho ... . .. . ........ . , . MJl 

Ordem elo dia sobre o mesmo assumpto- 30 ele jLliho . .. . . .. . ... .. ..... . .. . .. . . . . .. . . 492 
Oilicio do conde d;:t Figueira ao ministro dos negocias estrange iros , accusanclo a r ece

pção de uma creclencial , e refeliindo-se a certas palavr'as do ultimo despacho - 4 de 
agosto .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . _ .. .... .. : .. .. .... .. .. .. .... 492 

Officio do marquez de Palmella ao conde d.e Vi \la :Flor, ácerca de subsídios e outros .soc,cor-
ros - 5 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Carta dos membros dru r egencia constitucionaJ ao imperador elo B1·azil, concernente a no-
ticias politiP-as - 5 de agosto . ... ...... . .. .. . ..... .. .. .. ...... .... ..... . .. .... . 493 

Oflicio dos membros da regencia co:nstitucional ao marquez ele Barbacena, e. ·primindo a 
cm:s~ernaçào elos portuguezes p~lo contet~do de uma ca;rta elo imperador do Brazi1, e 
soh cltanelo que se demore a part1da da 1'amha- 6 de agogto . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Officio do conde ela Figueira ao ministro dos neg0cios es trangeiros, sobre o g1·ave ponto 
. . elo r econhecimento de D. Miguel - 8 ele agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 496 
Dtsse:r tação política sob o titulo Ve,·dadei1·os vnte1·esses das potencias ela Eu1·opa e do im1Je-
, 1·io do Bmzil relativiJIITiente aos actuaes negocias de Pm·tugal . ................... . .. · 497 
Um lance de olhos sob1·e .a Eu1·opa, artigo publicado no perioclico Paquete ele Pm·tugaZ . ... 509 
A mo eda de bronze crcacla na ilha Terceira em 1829 (nota) ... . ....... . .... . .. . ... . . : . 512 

VII 
Oilicio do ministro dos negocias estrangeiros ao c01-icle da Figueira, indicando as .succintas 

pa~avras qu~ deve dirig ir na presença do ministro de sua mag·cstadc catbolica a r cs- . 
petto do proJecto. de uma carta para o imperador do Brazil - 13 ele agosto ... . .. . .. 513 

Oilic10 elo conde _ela F1guei.ra ao ministro dos negocias estrangeiros, referindo-se á questão 
~lo r econh,ectment? de D . .M:íguel-14 de agosto . .... ... .. . .. . . . . . .... . . ..... . ... 513 

Offic1o c1~ ~ose Monten·o Torre·s a João ele Mattos e Vas~onceltos Ba;rbosa de ,Magalhães, 
part1ctpando que, em consequencia üo desastre so:ffnc1o pela cxpecl.i.cão no dia 11 não 
pófile ~lar principio á devassa - 14 de agosto ... . ... ·.. . . . . . . ... . : . . ... . ... .. : . .. . 514. 

Offic10 cl~ 1:0?·rquez ele BarbBJce11a aos. membro~ ela rege~Cla constitucional, expondo a im-
posstblhdade de demora na parttcb ela ramha - 16 ele agosto .... . ............... _. 5H, 

Oilicio elo _marquez. ele Pa~m.ella a Nuno Barb?s~ de l<~igueiredo, pedindo que diligenccie 
1 cl~strmr a má 1mpressao causada pela nottCU1 do regresso ela r aii'lha para o Bmzil-

11 ele flgosto .. . ...... .. ................... . ......... . .. ........ .... . : . . . . .. ... 514 
Portaria elo conde ele Villa Flor para que nas ilhas elos Açores 0 duro l1cspanhol corra a.o 

p!tr com a ,moeda portugueza, arlntranclo-lhe o valor ele 940 réis fo.rtes ou Hl175 réis 
msulanos - 19 de agosto . .................... . . . . . ... .... . . .... ........ . ...... 51& 

Carta dos mem1)l·os da regencia constitucional ao imperador elo Brazil, Lamenta.ndo a pro-
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xima pnt·tid:L de D. ?llaria 1I e diz ndo que vae saír da ilha de . Miguel uma C:\.1>edi-
çào de tres mil homens contra a Terceira -19 de agosto .. .. .. ... . . ........ . . .... 515 

Oilicio dos membros da regencia ao marquez de Barbacena, promettendo que, apesar da au
sencia de sua magestade iidelissima, não affrou.·mm os esfo1·ços pela eaus.a da liber-
dade - 20 de agosto . ....... ... . . .. . .................... . . .. . . . ... . ...... ... .. 516 

Officio dos membros da regencia constitucional ao mm·quez ele Barbacena, contendo a ex-
posição do estado financeiro elos emigrados - 20 de agosto ........ . ... . .... . .. .... 517 

Ollicio elo conde ela Ponte ao ministro dos negocias estrangeiros, sobre uma conferencia 
.. 9-ue tivera ~om o priucipc de Polignac- 21 de agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 

Ollicw de Heunque da Fonseca ele Sousa Prego ao conde ele Basto, p1·evenindo-o de .que 
para occorrer ás despczas com a esquadra se viu na necessidade de lançar mão do di
uheh·o do tabaco e do que estava. no cofre elos denmtos c ausentes - 21 de agosto . . . 521 

Sentença da. alçada do Porto contra o marquez de Palmella e outras pessoas que o acom
panharam a bordo do vapor Belfast quando se reuniu {~o junt.a. provisoria em junho de 
1828, das quaes foram condemnadas a pena de morte dezenove c a degredo }Jerpetuo 
duas . ........ . . . ...... . . '.. ......... . . .. .............. . ...... . .... . ... .. . . . 521 
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~ão causada pela victoria na Terceira, a necessi~acle ele promptos me10s para ah se · 
mstallar o corpo governativo, etc. - 16 de setembro . . .. .... . ........... . .. . .... · 710 

Officio de José Monteiro 'l'orres a João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães, 
dando nova conta da syndicancia na Horta- 16 de setembro .. ................... 712 

Manifesto~ dos di?·eitos de sua magestade fidelíssima a senl!o?·a. D. Mw·ia II e .exposição ila 
questao pO?·tugueza -16 ele setembro .. . . . ...... . .. . .... . .. . ..................... 713 

Provas citadas no ll1.anifesto .... .. . ... . ..... . ..... .. . . , . .. . . ...... . .......... . .. . .. 743 
Officio do marqnez de Palmella ao conde de ·sabugal, pedindo que o imperador elo B1'azil 

se digne garantir um ,emprestimo contrahido em Londres -17 de setembro .. .. .... . 752 
Extracto ele um officio de Luiz Antonio ele Abreu e Lima ao marquez de Palmella, sobre o 

embarque ele emigrados portuguezes existentes na Belgica - 18 de setembro .. : ..... 752 
Sentença da alçada do Porto, condc=ando 0 coronel Francisco José Pereira e mais deze

nove pessoas pronunciadas como cumplices na revolução de maio do anuo anterior -
18 de setembro .............. ...................... ... .... . ... . .............. I. 753 

Carta ele José Joaq1.1im da Rosa Coelho ao conde de Villa Flor, r ecusando terminantemente 
· acceitar as propost~s que lhe dirigíra no dia 14 em nome ela rainha- 19 de setem-

bro .. . , ..... . ..... . ........... ..... . ........... . ... . . .............. · . .......... 771 
Extraeto de um o:ffi.cio ele Luiz Antonio de Abreu e Lima ao marquez de Palme1la, contendo 

uma s~ccinta noticia do que lhe cleclarára o barão de Verstolk de Soelen a respeito 
dos em1grados- 20 ele setembro .. . ... .. . ... ........................ . .... .. ... . 772 

DeCL:eto _ordenando que se remettam á seretcaria ele estado elos negocias ecclesiasticos e ele 
.Justiça todas as devassas e summarios feitos desde 1826-22 de setembro .. · · · · · · · · 772 

Officio elo visconde ele Asseca ao ministro dos negocios estrangeiros sobre a demora do 
:econhecim.ento de ·D. Miguel pela Hespanha e outras potencias _...:. 23 ele seteml)l·o ... 773 

Offic10 do marquez de Palmella a Luiz Antonio de Abreu e Lima, participU~nd? que bre
vemente chega11á a Ostende o navio A.delina, oncle cabem cêrca de cento e oitenta pra-
9as de pret e vinte o:ffi.ciaes - 20 ele setembro ............... . .. · · · · · · · · · · .. .. · · · 774 

Officu: do marquez de Palmella a Luiz Antonio de Abreu e Lima e ma,is chefes das lega-
çoes portuguezas, para 1·efutarem os boatos de que a ausencia da rainha equivale ao 
~bandono ela sua causa- 24 de setembro ................ · · · · , · · · · · · · · · · · · · · · · · · 775 

Officw do marquez de Pahuella ao conde de Villa Flor felicitando-o pela victoria ele 11 ele 
~gosto- 25 de setembro ........... . .. . ....... : ... ...... . .............. . ...... 777 

Officw elo marquez de Palmella ao conde de Villa Flor, promettendo-lhe a continuação de 
reforços - 25 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 

Decreto concedendo pensões a mães viuvas e :filhas de o:ffi.ciaes de marinha e praças da 
arm~da mortos ou que fallecere~ em consequencia ele feridas no ataque da villa ela 
Praia-26 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 

Offici~s (dois) do conde ela Ponte·~; -~i1~istro elos negocias estrangeiros, sobre conferen-
~Ias que ·teve com di versos embaixadores na côrte de París - 27 e 28 çle setembro ... 779 

Offic10 do marquez de Palmella ao conde de Sabuga~, agradecendo a promessa de soccor-
ros que fez o pae ~e sua magestacle :fidelíssima - 29 de setembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 

Carta ~los. membros ?a "regenc~a constitucional ao imperador do Brazil, participando que o 
p~·mc1pe de Pobgnac consentira, a rogos do marquez ele Palmel'la, no transporte do rc-
gimcnto n.• 18 para Ostendc e cl'àhi para a rrerceira- 6 de outubro ................. 782 
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Accordii.os sobre embargos á sentenya. de 18 de setembro - 8 de outubro .... . .......... 783 
Execução de João Henriques Ferreira Jtmior c Clemente de l\Ioraes armento na Praça 

Nova- 9 de outubro ... . .. . ....... . ...... . .. . . . . . ..... : .. . ................. .. 783 
Ultima jazida dos ossos de alguns suppliciados (nota) . . . . .. ... . . . .......... . . .... . . . . . 783 

X 
Breves palavras sobre o emprestimo por tuguez contrahidlí em Londres no mmo de 1823 e 

que depois ficou a cargo do Brazil .. . ........................ . ..... . . . . . .. . .. . . 785 
Peças ofliciacs concernentes ao alludido emprestimo: decreto de 25 de setembro de 1823, 

carta de lei de 9 de outubro, decretos de 11 e 15 de dezembro do mesmo anuo e carta 
. ~e lei c~e 15 de no>embro de 1825 (nota) ........................................ 786 

Officw do v1sconde de Asseca ao ministro dos negocias estrangeiros, relath·o ao assumpto 
precedente- 30 de setemb1·o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 

. Officio elo visconde ele Asseca ao ministro elos negocias estrangeiros, remettendo os tres sub-
sequentes documentos, sobre que faz algumas observações -7 de outubro . ....... . .. 788 

Carta do lor~ maio~· ao ~onde de Abereleen,_ submettendo á. s?a consideração um memorial 
de snbchtos bntanmcos portadores de titulas do emprestimo portuguez- setembro. . . 789 

l\Icmorial que acompanha a carta supra ........ . .................................... 790 
Res ultado de uma conferencia realisada no dia 1 de outubro na secretaria dos negocias es

trangeiros, em Londres, entre o conde de Aberdeen e o lord maior , acompanhado do 
cinco cavalheiros, por occasião de ser presente o memol'ial dos portadores britannicos 
ele bonds po1·tuguezes ....................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 

Carta regia de D. Fernando íll de Hespanba a. D. Miguel acreditando D. Joaquim de 
Acosta :i\Iontealcgre como seu enviado extmordinario e ministro plenípotenciario junto 
á côrte de Lisboa -7 de outubro ..... · ... .. . . .................................. 795 

Ollicio do conde da F igueira ao ministro elos negocias estrangeú-os, participando que sua 
magestade catho_Iica.. determino1;1 recebei-o no dia. 11 para a entJ:ega da credencial de 
enviado e~:traordmano de D. llliguel - 8 de outubro ... . ......... . .. . ......... . .. 795 

Aviso do conde de S. Lourenço a Antonio Fil'mo Felner, sobre abono de soldo ás famílias 
dos militares mortos ou prisioneiros em 11 de agosto ultimo - 9 de outubro .. ·' ..... 796 

Officio do visconde de Asseca ao ministro dos negocias esh·angeil'os, com informações po-
líticas -10 ele outubro .. ............ . . . ........ . ...... . ... . ..... .. .. . .. ... ... 796 

Ofl:icio do conde da Ponte ao ministro dos negocias estrangeiros, dizendo que fôra avisado 
de estar revogada a ordem do governo francez para dispersarem os depositas de r efu-
giados- 12 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 

Officio do conde da Figueira ao ministro dos negocias estrangeiros, declarando que no dia 
12 fizera entrega da credencial nas mãos do rei de Hespauha, sendo recebido com a 
maior bencvolencia -13 de outubro . . . - . ... . ... . . . ... . ........... ... ..... . ..... 797 

Nota do visconde de Santarem a D. J oaquim de Acosta MonteaJegre, remettendo-lhe co-
pia da credencial de sua magestade catholica qne o nomeia representante de Hes}JU-
nha na côrte de Lisboa. - 13 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

Circular do >Ü conde de antarem a. todos os dignitarios da côrte, prevenindo-os de que no 
dia immediato ha. de eífeitnar-se no palacio de Queluz a primeil'a audiencia conçedida 
ao diplomata acima alludido - 13 de outubro ................. .. .............. . .. 798 

Artigo com o titulo Va1·iação da agulha polit·ica na marcha do gabinete briiannico áce1·ca dos 
nrgocios de Portugal desde o anno de 1826 até o de 1829, inserto n 'um periodico de Lon-
dres .............. . ........ . ..... . . . .... . ................. . . . .. . ............ 798 

Officio do conde da Ponte ao ministro dos negocias estrangeiros informando-o circumstan
ciadamente de uma conferencia que ti-vera. com o príncipe de Polignac, na qual aquelle 
estadista franccz apresentou objecções ao reconhecimento de D. Miguel- 14 de ou-
ttlbro ...... . . . ...... . ..... . .... . . . ....................... . . .. . . ............. 800 

Carta elos membros da regencia constitucional ao imper ador do Brazil, agradecendo-lhe os 
soccorros prometti elos - 20 de outubro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 

Officio de José Monteiro Torres a João de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães, 
participando ter j:l. inquirido na. devas a cento e duas testemunhas, e remettendo re-
lações de presos c seqt\esh·os - 20 ele setembro ........ . ... . ............... . ..... 803 

Officio do visconde de Canellas ao conde da Figueira, ácerca dos refugiados portuguezes 
que estavam em França- 20 ele outubro .. .. ........ . . . ..... . .............. . .... 804 

Officio do conde da Ponte ao ministro dos negocias estrangch-os, proseguindo nas suas in
formações de Paris, e enviando copia de um officio que entendeu dever dirigir ao vis-
conde de Canellas- 23 de outubro ......................................... . ... 805 

Officio a. que se refere o anterior - 22 de outubro .................................... 805 
Officio do visconde de Asseca ao ministro elos nef!ocios estrru1geiros noticiando o que pas-

sára n'uma entrevista com lord Aberdeen- 28 de outubro .... ' . . . . . ............... 806 
Of:Eci.o de Luiz Antonio ele Abreu e Lima ao marqucz de Palmella, concernente a emigra-

dos - 3 de novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 
Officio do visconde de Asseca ao miJ1i tro dos negocias pstrangoiros, errúttindo o seu· pa

recer de que os goyernos monarchicos puros brevemente farão justiça ás solicita
ções por parte dos absolutistas, ma os represcntati>os serão dos ui ti mos- 4 de no-
,·emb1·o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 
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Portaria elo conde de Villa F lor, creaudo uma commissão para lhe indicar as economias 
que podem fazer-se, attentas as circumstancias prccarias da 'rerceira- 7 de novem-
bro ... . .......... . .. .. ... . ..... ..... ....... . . . ... . .. ..... . . ... . : . . . . . . . . . . . . 808 

Officio do marquez ele Palmella a Luiz Antonio de Abreu e ~ima, preveui~do,-o ele que 
D. Antnnio de Mello vae partir' com um fL carta de creeltto de 25:000 francos sobre 
Bruxellas, e dando diversas instru~ões- 8 de nove,?lhro . · .. ... _. · ... .. : . : .... .. . . : · 808 

Ordem elo dia datado ele Angra, dissolvendo o batalhao provrsono ele oi:l1c1aes e desi-
gnando o destino elos indivíduos que o compunham-9 ele novembro.· · ......... . N • •• 809 

Officio de José Monteiro Torres a João ele Mattos e Vasconcellos Barbosa ele Magalhaes, 
pondo-o ao facto da col'l'espondencia ~ntre ell e e o ~orr~gcdor. ~iguel Maria Borges 
da Camara, do qual pede a exoneraça? ·por convemencras pohtlcas- 10 de novem-
bro .. . . .... . . ....... . ....... . ... ... . .. ...... ...... .... .. . .. . ...... .. ..... . . . 810 

Despacho elo ministro, que se com_municou em _ aviso de 9 ele março 1830 de (not a) ....... . 811 
Documentos (quatro) acima allud1d~s - 1 de JUlh~, 2, 3 e 5 de novembro .. . ... .... · · · · . 811 
Aviso do conde de S. Lourenço ao v1sconcle ele Vell'os, para que possam ser nomeados offi-

ciaes de ordena;nças os pertencentes a corpos ele voluutarios r ealistas e vice-versa -
11 de novembro .. ... . ...... . . .... .. ...... .... .. . ....... ....... ... .. . .. .. ...... 814 

Extracto ele um officio do visconde de Asseca ao minisb·o dos negocias estrangeiros, trans
mittinclo a noticia de que Jacob Torlacles apresentára no . clia 2 ele outubro as suas car
tas credenciaes ao governo dos Estados Unidos como encarregado ele negocias ele Por
tugal, e que n'essa qualidade foi reconhecido publicamente e o r ecebeu o respectivo 
presidente - 11 ele novembro ............... . . . .... .. ... . . . ; . .. . ...... . ...... . · 815 

-Portaria prorogando até ao fim elo anuo a isenção ele toclos e quaesquer direitos nos gene-
ros comestíveis importados na ilha Terceira-12 ele novembTo ......... . . . . . .. .. . . 815 

Ordem elo dia do conde ele Villa Flor, elogiando, por expressa determinação da l'a;inba 
D . Maria li, todos os officiaes e praças ele pret que t omaram parte nos glonosos 
successos de 11 ele agosto ultimo -1G ele novembro . ... . ........ . ....... . ........ 815 

Eclita,l ela mesa do clesembargo elo paço, transcrevenclo o decreto ele 14 de novembro que 
concede premios a quem descobrir o auctor ou auctores ele algum desacato ou roubo 
sacrilego, crimes que os magistrados punirão com to elo o r igor das leis - 20 ele no-
vembro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 

Carta dirigida ao conde ele Aiberdeen por I-remy .Gally Knigbt, analysanclo a política c~o 
ministerio britannico (traclucção com um p equeno prologo e varias annotações ele Lmz 
Francisco Midosi), e alglrmas palaV!L·as ele louvor impressas no Paquete de Po1·-
t~tgal •. . . . .. . ......••.. . . . . . . . . . .. . .. . . . . .... .• . .... . . ... .. . ..••... .. .•... . . 817 

Reflexões sob o titulo Em que conceito 11m·a com a E~wopa civilisctda det:e ficct?' o actual 
gore1·no b1·itannico1 se, cl'esarnparwndo a causa da legitimidacle ela rainha c~ scnho1·a 
D . 111a1'ia 11, 1·econhece o pe1jtwio e o 1'0'ubo p olítico de D . Miguel, o US'l11rpado1·? . . ... 829 

Carta ele José Antonio Guerreiro ao imperador do Brazil, clancl0 n0ticias políticas - 2],. ecl 
novembro . .... .. . .............. . . ... . . .. .... .. .. .. . . . . ... . . .... .... ... ..... .. 831 

E xtracto ele um officio de J osé Amado Grehon ao visconde ele Santarem, referindo-se ao 
r econhecimento ele D. Miguel pela H espanha- 21 de novembro . . . .. .. ... .. .... : .. 1 832 

Officio de R aph ael ela Cruz Guerreiro ao visconde ele Santarem, ponderando as diffi.culcla-
elcs que apresenta o governo ela Russia para o reconhecimento ele D. Miguel, e por
tanto julga inclispensavel que este príncipe conceda uma amnistia - ~1 de novembro 832 

Documento junto ao o:fficio supra, com referencia a diversos pontos ahi expostos .. . .. . .. . 834 
Sentença da alçada elo Porto contra o tenente general Antonio Hypolito ela Costa e outros 

indivíduos que tomaram parte na reacção de maio de 1828, sendo oito condemna~los 
á morte e seis a diversas penas ele degredo - 25 ele novembro .......... . ..... . . , . . 835 

Officio do conde ela Ponte ao minisho elos negocios estrangeiros, danclo noticias diplomati-
eas de P arís -- 27 de novembro . . . .. ..... . . . .. ... . .... ..... .. . . ... ... . .. . . ..... 854 

Portaria elo conde ele Villa Flor, ordenando que as religiosas do convento do Senhor J esus 
passem a r eunir -se ás de Nossa Senhora da Luz, revcTteuclo as respectivas rendas para. 
os cofi.·es publicas - 27 de novembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 

Portaria do conde de Villa Flor, dissolvendo a commiss:'0 que nomeára em 7 d'aquelle mez 
para se effeituar em as economias compatíveis - 27 ele novembro .... ...... . .. . . . .. . 85G 

Extra_ct_o de um officio do marquez de Lavr~clio (Antonio) ao visconde de Santarem, pa,r
tlCwando que fôra benevolamente receb1do pelo papa, o qual mostrá.ra esperanças ele 
satisfazer os desejos ele D. Miguel, mas não fixou epocha -110 ele novemb1·o . . .. . ... 857 

Officio do ~onde da Ponte ao ministro elos negocias estrangeiros, ácerca de boatos políticos, 
que nao gaTante - 30 ele novembro .. .... . . . . .. . ........ . ... ... . . .. ............. 857 

Portaria elo conde ele Villa l<'lo1·, tornando completamente livre o commercio interno elos 
grãos cere~es e extinguindo a administração elo tel'l'eiro publico ele Angra, com o :fim 
de benefioiM' a classe dos la vraclores - 2 de dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 

Carta elo mm·quez de Pa1mella e J osé Antonio Guerreiro ao imperador elo Brazil contendo 
varias noticias- 4: de dezembro .... . ... . ........ . .... ... ... . . ....... .' .. . ...... 858 

Officio elo marquez ele P~lmella ao c01~clc ele V~lla Flor, relativamente á expedição de elu-
~entos e oitenta em1graelos e prox1ma partida de outros- 4: de dezembro ... . .. . ... . 859 

Offic10 elo marquez de Pa1mella ao conde ele Villa Flor, l'ecommcnclamlo a obse1·vancia de 
instrucções - 4 ele clezembro . .... . . . .... . ..................... . . . .... . ...... ... 861 

Officio elo marquez ele Palmella a Ntmo Barbosa ele Figueiredo alluclinclo a uma obra escri-
}Jta lDelo geneil:al Saldanl1a ácerca da dissolução da junta pr~visoria elo Porto em 1828-

. 4 de dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 
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XI 
Memoria com o titulo Fatalidades do povo da ilha Terceira na sua lJolilica contenda contra 

os 1·ebeldes, por João Moniz Côrte Real .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 
Relações annexas, com os nomes das pessoas contra quem a junta provisoria de Angra man-

dou proceder r ig·orosamente como perturbadoras ela ordem publica .. ... .. . .. . ...... 876 
Avisos (quatro) de Alexandre Martins J:>amplona, em nome dajLmta provisoria, a diversas 

auctoridacles, concernentes ao asstlmpto supra- 4:, 11 e 28 de novembro de 1828 (nota) 877 
O.fficio elo 'marquez de Palmella ao conde de Sabugal, ponderando que sómente a Hespa-

nha e os l!:stados Unidos da America reconheceram o governo ~bsolutista de D. 1\Ii-
guel, e emittindo reflexões sobre outros factos importantes -7 de dezembro ......... 878 

Portitria do conde ele Villa Flor, estabelecendo a fórma de pagamento ás clifferentes clas -
ses de servidores na ilha Terceira - 7 de dezembro . . . . ........ . ........ . ........ 880 

O.fficio de José Monteiro Torres a J oão de Mattos e Vasconcellos Barbosa de Magalhães, 
remettendo nova relação ele presos, ete. - 7 de dezembro ... . ...... . .............. 881 

O:fficio do vi_scondc ele Ass_eca ao min!-stro _dos negocias estrangeiros, participando que na 
sua ult1.ma ~o~erencm com vanos diplomatas em Lonclres o ponto principal >ersou 
sobre a ammst1a -7 de dezembro ... .. ...... . ................. . ... . ......... . .. 882 

Protesto dos refugiados portuguczes na villa de Heclé, declarando que nunca recusaram 
saír de F rança em clirccção a Ostende- 11 de dezembro .. . .. . ... . . . . . .. .. ....... 883 

Alvará organisando os conselhos de guelTa navaes consoante os do exercito -11 de de-
zembro ....... · · · ·. · · . . ........ . ......... .. . · · ..... . .... . . . ... . .. . ... . . . .. . . 884 

Alvru:á detcmúnanclo que os regimentos de ordenanças ela côrte tenham nova organisa-
• ção- 12 de dezembro ................................................ . .... . .. 886 

Plano respectivo- 12 de dezembro·. . . . . . . . .................... . ... . .......... . ... 887 
O:fficio de Raphael da Cruz Guerreiro ao visconde de Santarem, ácerca de uma conversa-

ção que t ivera em S. Petersb1.u·go com lord Heytesbury, na qual este insistira pela 
amnistia ampla -12 de. dezembro (30 de novembro) ..... . .. . ..... .. ......... . ... 890 

Officio ele Raphael ela Cruz Guerreu·o ao visconde de Santarem, prevenindo-o de que as 
icléas do conde de Nesselrode, vicc-cbanceller do imperio da Russia, não podem con-
siderar-se favoraveis ao governo de Lisboa - !.( ele dezembro ........... . ....... .. 891 

Officio do marquez de Palmella ao conde do Funchal, sobre as disposições dos gabinetes 
estrangeiros e falta de meios pecuniarios dos liberaes -14 de dezembro .. .......... 892 

Edital ele Victoriuo José Cerveira Botelho do Amaral para se suspender a venda das acções 
ua companhia geral do Alto Dolll'O pertencentes aos réus que por crime de rebelliào se 
acham condemnados pela alçada do Porto -14 de dezembro ...... . .... . . . . . ...... 89± 

Officio do marquez ele Palmella ao conde de Vil la Flor, assegm·ando que todas as quantias 
disponíveis se applicam exclusivamente ao pagamento das letras da Terceira, sendo 
de esperar com brevidade soccorros elo Brazil que habilitem a desenvolver maiores es-
forços - 15 ele dezembro .. . ... . ... ... .... . . . .. . . · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894 

Ordem elo dia em que o coronel José Julio ele Ca~·v:Uho declara dissolvido o deposito dos 
emigrados portuguezes em Hcdé, conforme ex1gu·a o governo francez-15 de dezembro 895 

Carta dos membros da regencia constitucional ao imperador do Brazil, a.lludindo de novo 
ás di:fficulclacles pecuniat'ias -16 de dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . 896 

O.fficio do marquez de Palmella ao conde de Sabugal, sobre o mesmo assumpto de extremo 
aplll'o de dinheiro - 16 de dezembro .. . . ...... - ... . : . .. . . .. ....... . . .. .... ... .. 896 

Extracto de um offi.cio do visconde ele Asseca ao ministro dos negocias estrangeu·os, dizendo 
que lord Aberdeen julgava inclispensavel a amnistia nas actuaes chcumstancias c 
quanto mais ampla melhor :-.16 de clezembr? ...................... . ... . ....... .' .. 897 

Officio do conde ela Ponte ao mnustr? elos negociOs estr3;ngeu·os, expondo algumas obser
vações sobre um despacho receb1do elo governo de L1sboa, e remettendo um artigo que 

•manclára inserir na Q1eotidienne- 25 de dezembro ......... .. .................... 897 
Arti€-'o acima alluclido ....... . .......... . . · ... . ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8::18 
Officw ele Hem·ique ela Fonseca de Sousa Prego a D. Pedro José de Lancastre, dando iu

strucções para scgtuança da illia de S. :i\Iiguel, ele que o ultimo é governador- 28 do 
dezembro ...... . ........................... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 

Officio do conde ela Ponte ao ministro dos negocias estrangeiros, referindo-se ainda á fónm~ 
da amn istü~ projectada- 28 ele dezembro . ... . ....... . . .. .... . .. . .... .. .. . ..... 900 

Officio elo visconde de Asseca ao oonistro dos negocias estrang-eiros, COmmunicruldO o re
sultado ele tuna conferencia entre lorcl Aberdeeu e D . Francisco ele Zea Bermudez a 
respeito de Portugal - 30 ele dezembro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 

Extracto de :um officio de José Amado Grehon ao ministro dos negocias estrangeiros, con
gratulando-se por estarem restabeleciclas as relações políticas entre o go>erno de Lis-
boa e o dos Estados Unidos ela Amcrieá scptentrlonal- 31 de dezembro . .......... 902 

Considerações histor~co-poli t i cas insertas no Pa-quete de Po?·tugal sob a epigraphe O corn-
1Jortam.ento que o gove rno inglez ago1·a tem com os emig1·ados portuguefles essenciaVInente 
dijj'ere d'aquelle qtte teve, ainda não !ta muito, com os emig~·ados francezes? . . ....... : . 902 

Excerptos cl~ uT?a resenha dos acontecimentos mais notaveis de 1829 publicada no sobre-
dito pcnod!Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

Artigo do Temps, em que refuta boatos sobre o reconhecimento ele D . :i\Iigttcl pelo }Japa e 
demonstra a norma constantemente seguida na cUl·ia romana em casos analogos ...... 906 
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ESTAMPAS 

1.• Planta ul.. ilha Terceira, co'pi.ada fielmente dos albuns do cx.mo Sl'. genera.l Antonio Pedro 
de Azevedo, assim como as tres immediatas. · 

2.• Planta da cidade de .Angra e Monte Brazil. , 
3.• Vista do Monte Brazil e da cidade de Angra na ilha Terceira, apresentando a escuna in

gleza Briton, em que estavam escondidos o in trepido Bernardo ele Sá Nogueira c seu ir
mão, e que foi apresada a 27 ele maio. de 1829. 

4.• Planta da acç.ão de 11 de agosto de 1829 na villa da Praia, da ilha Terceira. 

OBSERVAÇDES E ERRATAS 

No officio do marquez de Palmella, a pag. 427, suppomos haver equivoco quanto ao nome 
do destinatario, designando Diocleciano Leão Cabreira em vez de Sebastião Drago Valente de 
Brito •Cabreira, áquelle tempo presidente da junta pro viso ria de Angra; com tudo lê-se da pri-
meira fôrma na edição dos Despachos e co1-respondencias. . 

A pag. 453, lin. 19.•, depois da assiguatura, eleve acrescentar-se cclLondres, 21 de jt111'1.0 de 
1829, . 

Na pag. 490, lin. 37.•, imprimiu-se' «junho" .em vez de •julho,, como é facil conhecer pela 
ordem chronologica dos documentos. · 

Os officios que José Monteiro Torres dirigiu ao ministro dos negocios ecclesiasticos e de 
justiça, em 23 de agosto e 10 de novembro, têem annexo outro do corregedor da comarca, c!a 
Horta, Miguel Maria Borges da Camara, de 1 ele julho, cujas copias divergem n'alguns pontos, 
a primeira escripta e assignacla por Francisco Christiano ela Silveira Baptista, tabellião elo ju
dicial, a segtmcla por João Luiz .Fernandes BTaga, escrivão ela devassa. Na impossibilidade de 
verificar qual está mais exacta, transcrevemos ambas nos respectivos Jogares (pag. 57 4 c 814), 
aliás supprímir-se-ía a ulti~_a1 conforme o systema scgnido, pa,ra evitar rcpct.ições. 

• 
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